Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Memorando n.º 095/2014

Favor divulgar para todos os Serviços de Saúde
De: Departamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde
Para: Departamentos/Distritos de Saúde / Unidades de Saúde/ H.M.Dr. Mário Gatti
Data: 14/10/2014

Ref.: Processo Seletivo Interno – Coordenação de Convênios - DGDO
Requisitos para participação:
 Ser servidor estatutário na Secretaria Municipal de Saúde;
 Ser ocupante de cargo de Nível Superior na área da Saúde, com carga horária
de 30 ou 36 horas/semanais;
 Estar há pelo menos um ano no mesmo Serviço de Saúde;
 Não estar respondendo a Processo Administrativo;
 Não estar em Processo de Saúde ou limitação de função;
 Não ter vínculo empregatício com a Instituição parceira.
Habilidades Esperadas
- Visão ampliada de trabalho em equipe multidisciplinar, compromisso em atingir o
resultado das tarefas que lhes são atribuídas, demonstrar postura ativa na buscar de
soluções para realização de seu trabalho.
- Conhecimento da legislação básica do SUS e direito administrativo.
- Conhecimentos básicos de informática e Sistemas de Informação (DATASUS,
CNES, SIH, SIGA, SIASUS).
- Noção de normas de Vigilância Sanitária, Controle de Infecção Hospitalar e
Planejamento em Saúde.
Inscrições
Os interessados deverão enviar e mail de 15/10/2014 à 24/10/2014, para
saúde.desenvolvimentorh@campinas.sp.gov.br , com a ficha de inscrição (anexa)
preenchida e cópia do Currículum Vitae contendo:
- Identificação
- Formação profissional
- Qualificação e Experiência profissional na área de Saúde Pública
Etapas do processo:
- Análise de Currículo;
- Avaliação em grupo, com previsão para o dia 28/10/2014, na sala 23 do
CETS – Av. Aquidabã, 505
- Entrevista individual, com previsão para o dia 03/11/2014 no período da
manhã, em horário a ser agendado posteriormente.
O Processo Seletivo terá validade de 01 ano.
Atenciosamente
Agnaldo Ribeiro de Queiroz
Diretora de Gestão e Apoio ao Trabalho e Educação na Saúde

