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ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM 
NÚCLEO DE RECURSOS HUMANOS DA ASM 

 
 

PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PESSOAL – EMERGENCIAL 

EDITAL Nº001/2021 

 

A ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM, usando de suas atribuições legais, torna 

público o Processo de Inscrição e Formação de Banco de Dados, destinado, se necessário, à 

contratação de profissionais para atendimento às necessidades de excepcional interesse 

público, de acordo com o que se segue: 

 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Este Processo de Seleção de Pessoal será coordenado pelo Núcleo de Recursos Humanos da ASM, obedecendo 
às normas e às condições deste Edital. 

 

1.1 Os procedimentos estabelecidos neste Edital têm amparo no Regulamento próprio para Recrutamento, Seleção 

e Contratação de Pessoal da ASM. 

1.2 Competem ao Núcleo de Recursos Humanos da ASM a supervisão e a coordenação das atividades inerentes 

ao Processo de Seleção. 

1.3 Competem à Equipe de Recursos Humanos – RH da ASM e/ou terceiros, quando assim aprouver, a condução 

e a execução de todas as atividades necessárias à realização do Processo de Seleção. 

1.4 O Processo de Seleção de Pessoal para a ASM e Unidades destina-se a selecionar profissionais de nível 

médio e superior para contratação pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e, segundo o 

disposto em Regulamento próprio para Recrutamento, e Contratação de Pessoal, conforme as condições previstas 

neste Edital. 

1.5 Os processos seletivos terão validade de 06 (seis) meses a partir da publicação no site da ASM do resultado 

final da Seleção, prorrogáveis a critério da administração, por igual período, não consubstanciando-se esta 

prerrogativa em garantia de contratação, mas em mera expectativa de direito. A utilização do cadastro de reserva 

é uma faculdade da ASM, que, para tanto avaliará as especificidades da vaga para a sua utilização. 

1.6 As seleções serão realizadas em etapas eliminatórias, conforme o disposto neste Edital. 

1.7 As despesas da participação em todas as etapas e em todos os procedimentos do Processo de Seleção 

correrão por conta do candidato, que não terá direito a alojamento, alimentação, transporte e/ou ressarcimento de 

despesas. 

1.8 Estão aptos a participar do Processo de Seleção os candidatos que atendam, além dos requisitos da lei, os 

seguintes: a) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da inscrição; b) atender ao disposto no 

Anexo Único, até a data da inscrição; c) apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da 

contratação; d) cumprir as determinações do Edital. 

1.9 O Núcleo de Recursos Humanos da ASM não se responsabiliza por inscrição não recebida e não efetivada por 
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qualquer motivo de ordem técnica, falha de computadores ou de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 

1.10 É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea. 

1.11 Não serão aceitas inscrições por meio presencial ou qualquer outro meio que não esteja previsto no Edital. 

1.12 Havendo destinação de vagas para PCD`s, nos casos de aproveitamento, estes terão prioridade na 

convocação para admissão em qualquer caso. 

1.13 É condição essencial para inscrever-se neste processo o conhecimento e aceitação das instruções e normas 

contidas neste documento, declarando que conhece e concorda plena e integralmente com os termos 

estabelecidos. 

1.14 A localização do desempenho das funções indicadas no presente documento, será exclusivamente para o 

Hospital de Referência de Arraial D’Ajuda, no Município de Porto Seguro - BA e filial da ASM no mesmo município. 

1.15 É importante ler todos os requisitos necessários para a função e área escolhida, assim como, ter todos os 

documentos para comprovação dos requisitos, caso haja convocação. 

1.16 O Processo de seleção para profissionais da área da saúde e da administração, dar-se-á por meio das 

seguintes etapas: Análise Curricular e Análise Documental de acordo aos requisitos referentes ao ANEXO Único.  

 

2. DAS FUNÇÕES 

 

 
2.1 O Processo de Seleção de Pessoal busca profissionais que atendam as funções apresentadas no Anexo Único 

e que atendam a Carga Horária Semanal e Requisitos apresentados. 

 
 

2.2  De acordo com o Anexo Único, os documentos que comprovam a capacidade para exercer a função 

pleiteada deverão ser anexados, preferencialmente, em formato PDF e encaminhados juntamente com 

o currículo para comprovar as informações nele apresentadas. 

 

3. INSCRIÇÕES 

 

3.1 As inscrições ocorrerão na data de 15 de Abril de 2021, a partir das 18:00h (horário de Brasília) e 

encerrará no dia 20 de Abril de 2021 às 23:59h (horário de Brasília.), através do envio do currículo e 

documentos conforme item 2.2 para o endereço eletrônico: seleção.portoseguro@asaudem.org.br 

  

3.2 É importante ler todos os requisitos necessários para a função escolhida, assim como, ter 

conhecimento de todos os documentos que deverão ser enviados para comprovação das informações 

contidas no currículo. 

  

3.3 Para realizar a inscrição do processo de seleção, deverá obrigatoriamente enviar o currículo e documentos que 

comprovem os requisitos exigidos para a vaga, conforme o Anexo Único. 

 

3.4 A inscrição somente será validada com todos os documentos devidamente anexados, conforme citado item 

3.3; Preferencialmente, no formato PDF. 

 

3.5 Além dos documentos e currículo a ser anexado em envio por e-mail, o participante deverá encaminhar no 

corpo do e-mail o seu contato telefônico, mínimo 02 (dois) contatos. E o nome do Cargo/Vaga para o qual está 

mailto:seleção.portoseguro@asaudem.org.br
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sendo candidatado. 

 

 

4. DOS DOCUMENTOS 

4.1 Após a Divulgação da lista de Aprovados, por meio oficial, Site da ASM: asaudem.org ; o candidato 
selecionado deverá entregar os documentos admissionais no endereço hora informado no Edital de 
Resultado Final. 
. 

4.2 Documentos Admissionais (Cópia)  

a)dos documentos originais poderão ser solicitados a qualquer momento para efeitos comprobatórios; 
b) Todos os documentos deverão ser entregues na mesma ordem da lista abaixo, somente em arquivo formato 

PDF. 

 

 
 1 Foto 3×4 colorida 

 Cédula de Identidade (RG) 

 Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

 Comprovante de inscrição no PIS / PASEP (no caso de reemprego) 

 Cartão da Conta Bancária 

 Identificação do PIX. 

 Título de Eleitor 

 Habilitação (opcional, sendo obrigatório apenas para Cargo de Motorista) 

 Carteira de órgão de Classe e declaração de quitação emitida pelo órgão de Classe. 

 Comprovante do endereço com CEP 

 Carteira de Trabalho original (CTPS para fazer a anotação do registro) 

 CTPS (parte da foto, qualificação civil) 

 Certificado de Reservista (sexo masculino) 

 Cartão do SUS 

 Laudo Médico em caso de profissionais portadores de deficiência (PCD) 

 Antecedentes Criminais 

 Comprovante de escolaridade (histórico/curso técnico / diploma) 

  Diploma de graduação, ensino médio ou fundamental, conforme a exigência da descrição de 
cargo 

 Cursos de especialização ou técnicos (conforme exigência da descrição do cargo) 
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DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES: 

 Cópia da Certidão de Casamento ou união estável (se houver) 

 Cópia Certidão de Nascimento ou RG dos filhos de até 21 anos ou inválidos de qualquer 
idade (necessário para o pagamento do salário família e dedução do Imposto de renda) 

 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos dependente 

 

 Cópia da Carteira de vacinação para filhos menores de 7 anos (parte de identificação e 
página contendo as vacinas) 

 Comprovante de frequência escolar para filhos maiores de 7 anos até 14 anos 

 

5. DA ENTREGA DAS DOCUMENTAÇÕES 

 
5.1 Os candidatos deverão entregar cópia de todos os documentos conforme item 4, no endereço hora informado 

no Edital do Resultado Final. 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 No que tange a inscrição, constitui somente e tão-somente, como uma expectativa de direito do candidato 

selecionado, portanto, não obrigando a ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM à sua convocação, 

por se tratar de um processo para formação de banco de dados. 

 

6.2 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

documento, assim como das normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

6.3 A inexatidão, a falsidade de declaração, as irregularidades nos documentos, verificadas a qualquer tempo, em 

especial por ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem 

prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível e criminal. 

 
 
 
 

 
Porto Seguro - BA, 15 de Abril de 2020. 

 
REGINA CÉLIA MARQUES DE SOUZA SILVA – PRESIDENTE 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM
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Anexo Único – Função, CH e Requisitos da Vaga 
 
 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 
CEILÂNDIA - 04/03 - 60 LEITOS 

Categoria Profissional Setor 
Carga Horária 

Semanal Mínima 

 

Requisitos 

 
Diretor técnico (médico) 

 
Administrativo 

 
40 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 
Diretor administrativo 

(enfermeiro) 

 
Administrativo 

 
40 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 
Gerente administrativo 

 
Administrativo 

 
40 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 
Auxiliar administrativo 

diretoria/gerencia 

 

administrativo 

 

40 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 
função; conhecimento em 
informática (pacote office) 

 

Supervisor de rh 

 

administrativo 

 

40 

Ensino superior completo; 
experiência de 6 meses na 
função; conhecimento em 
informática (pacote office) 

 
Recepcionista -sd 

 
administrativo 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 
função; informática básica 

 
Recepcionista - sn 

 
administrativo 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 
função; informática básica 

 

Auxiliar de cme e rouparia - sd 

 

Rouparia 

 

36 

Ensino fundamental completo; 
experiência comprovada mínima 

de 06 meses em 
lavanderia/hotelaria hospitalar 

 

Auxilair de cme e rouparia - sn 

 

Rouparia 

 

36 

Ensino fundamental completo; 
experiência comprovada mínima 

de 06 meses em 
lavanderia/hotelaria hospitalar 

 
Vigilante - sd 

 
Administrativo 

 
36 

Ensino médio completo; curso de 
vigilante; experiência de 6 meses 

na função; informática básica 
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Vigilante - sn 
 

administrativo 
 

36 
Ensino médio completo; curso de 

vigilante; experiência de 6 meses 
na função; informática básica 

 
Farmacêutico rt 

 
Administrativo 

 
40 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 
Farmacêutico sd 

 
farmácia 

 
36 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 
Farmacêutico sn 

 
farmácia 

 
36 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 
Fisioterapia – cti - sd 

 
Cti 

 
30 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 
Fisioterapia – cti - sn 

 
Cti 

 
30 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 
Fisioterapia – enfermaria - sd 

 
Cti 

 
30 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 
Fisioterapia – enfermaria - sn 

 
Cti 

 
30 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 

Auxiliar de farmacia - sd 

 

farmácia 

 

36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 

função preferencialmente aréa 
hospitalar; informática básica 

 
 

Auxiliar de farmacia - sn 

 
 

farmácia 

 
 

Sn 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 

função preferencialmente aréa 
hospitalar; informática básica 

 
Assistente social 

 
enfermaria 

 
30 

Nível superior completo e registro 
no orgão fiscalizador da profissão 

dentro da validade 

 
 

 
Enfermeiro scih / epidemiologia 

 
 

 
administrativo 

 
 

 
40 

Nível superior completo na área 
de atuação que concorre, 

especialização e registro no 
orgão fiscaizador da profissão 
(coren) -dentro da validade; 
experiência de 06 meses na 

função 

 
 

 
Enfermeiro cme e rouparia 

 
 

 
cme 

 
 

 
40 

Nível superior completo na área 
de atuação que concorre, 

especialização e registro no 
orgão fiscaizador da profissão 
(coren) -dentro da validade; 
experiência de 06 meses na 

função 

 
Auxiliar do nir – sd 

 
Administrativo 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 

função 
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Auxiliar do nir – sn 

 
Administrativo 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 

função 

 

Técnico de enfermagem / cti - sd 

 

Cti 

 

36 

Curso técnico de enfermagem; 
registro ativo no conselho 

profissional vigente; experiência 
mínima de 06 meses na função 

 

Técnico de enfermagem / cti - sn 

 

cti 

 

36 

Curso técnico de enfermagem; 
registro ativo no conselho 

profissional vigente; experiência 
mínima de 06 meses na função 

 

 
Faturista 

 

 
administrativo 

 

 
40 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 
função como faturista de 
procedimento de saúde; 

informática básica 

 

 
Auxiliar de faturamento 

 

 
administrativo 

 

 
40 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 
função como faturista de 
procedimento de saúde; 

informática básica 

 

 
Motorista 

 

 
administrativo 

 

 
40 

Ensino médio completo; 
habilitação ativa categoria b; 
curso de especialização de 

condução deste tipo de veículo 
ativo. 

 
Auxiliar de almoxarifado - sd 

 
administrativo 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 
função ; informática básica 

 
Auxiliar de almoxarifado - sn 

 
administrativo 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 
função ; informática básica 

 

 
Almoxarife 

 

 
administrativo 

 

 
40 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 

função preferencialmente em 
área hospitalar; informática 

básica 

 

 
Nutricionista - sd 

 

 
enfermaria 

 

 
36 

Nível superior completo, 
especialização e registro no 

orgão fiscaizador da profissão 
dentro da validade; experiência 
de 06 meses na área hospitalar 

 

 
Nutricionista - sn 

 

 
enfermaria 

 

 
36 

Nível superior completo, 
especialização e registro no 

orgão fiscaizador da profissão 
dentro da validade; experiência 
de 06 meses na área hospitalar 
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Agente de higienização - sd 

 
administrativo 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 

função 

 
Agente de higienização - sn 

 
administrativo 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 

função 

 
 

Psicologa 

 

 
uni. Terap. 

Inten 

 
 

30 

Nível superior completo, 
especialização e registro no 

orgão fiscaizador da profissão 
dentro da validade; experiência 

de 06 meses em psicologia 
clinica hospitalar 

 
 

Maqueiro - sd 

 

uni. Terap. 
Inten 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 

função em unidade hospitalar 

 
 

Maqueiro sn 

 
uni. Terap. 

Inten 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 

função em unidade hospitalar 

 
 

Coordenador de enfermagem/ 
multiprofissional 

 
 

 
     Administrativo 

 
 

 
40 

Nível superior completo na área 
de atuação que concorre, 

especialização e registro no 
orgão fiscaizador da profissão 

(coren)-dentro da validade; 
experiência de 06 meses na 

função 

 
 

Supervisor técnico de 
enfermagem 

 
 

 
    Administrativo 

 
 

 
40 

Nível superior completo na área 
de atuação que concorre, 

especialização e registro no 
orgão fiscaizador da profissão 

(coren)-dentro da validade; 
experiência de 06 meses na fárea 

de uti 

 
 

 
Enfermeira assistencial - cti - sd 

 
 

 
Cti 

 
 

 
36 

Nível superior completo na área 
de atuação que concorre, 

especialização e registro no 
orgão fiscaizador da profissão 

(coren)-dentro da validade; 
experiência de 06 meses na 

função 

 
 

 
Enfermeira assistencial - cti - sn 

 
 

 
Cti 

 
 

 
36 

Nível superior completo na área 
de atuação que concorre, 

especialização e registro no 
orgão fiscaizador da profissão 

(coren)-dentro da validade; 
experiência de 06 meses na 

função 

 

 
Tecnico de enfermagem - sd 

 

 
Enfermaria 

 

 
36 

Curso técnico de enfermagem; 
registro ativo no conselho 

profissional vigente; experiência 
mínima de 06 meses na área de 

enfermaria 
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        Tecnico de enfermagem - sn 

 

Enfermaria 

 

36 

Curso técnico de enfermagem; 
registro ativo no conselho 

profissional vigente; experiência 
mínima de 06 meses na área de 

enfermaria 

 
    Auxiliar de manutenção 

 
Administrativo 

 

40 
Ensino médio completo; 

experiência de 6 meses na 
função 

 
Técnico de t.i 

 
Administrativo 

 
40 

Ensino médio completo; 
experiência de 6 meses na 

função 

 
Copeiro - sd 

 
copa 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 06 meses em 

unidade hospitalar 

 
Copeiro - sn 

 
copa 

 
36 

Ensino médio completo; 
experiência de 06 meses em 

unidade hospitalar 

 


