Prefeitura Municipal de Campinas
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Favor divulgar para todos os Serviços de Saúde
Memorando n. º 176
De: Diretoria de Gestão e Apoio ao Trabalho e Educação na Saúde
Para: Distritos de Saúde / Unidades de Saúde
Data: 09/06/2011
Ref.: Processo Seletivo Interno para ENFERMEIRO para o Centro de
Referência do Programa Municipal de DST/AIDS e CTA OURO VERDE.
Os pré requisitos para participação serão:
• Ser servidor efetivo da Secretaria Municipal de Saúde
• Ser ocupante do cargo de Enfermeiro na Secretaria de Saúde, com
Carga Horária de 36 horas;
• Estar há pelo menos 1 ano no mesmo local de trabalho;
• Não estar respondendo a processos administrativos;
• Não estar com processo de saúde ou limitação de função.
Habilidades Esperadas
Atuar em equipe; realizar ações de atendimento individual em doenças
sexualmente transmissíveis (HIV/Aids e outras DSTs) de acordo com
protocolos e capacitações do PM DST/Aids; realizar acolhimento; realizar
grupos interdisciplinares; interlocuções com outros serviços e ações de
educação permanente/ matriciamento;
As inscrições deverão ser feitas de 09/06/11 a 16/06/11, das 08:30 às 12:00
horas e das 14:00 às 16:30 horas, na Departamento de Gestão do Trabalho e
Educação na Saúde - Secretaria Municipal de Saúde – Avenida Anchieta, 200 11° andar.
Os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição Currículum Vitae
contendo:
- Identificação
- Formação profissional
- Qualificação profissional na área de DST/AIDS e/ou de Saúde Pública
(desejável);
- Experiências profissionais na área de DST/AIDS( desejável);
Etapas do processo:
- Análise de Curriculum
- Prova a ser realizada no dia 17/06/2011 às 8:30 no Cets, Av. Aquidabã,
n° 505 – Sala 23.
- Entrevista prevista para 21/06/2011 ou 22/06/2011 a ser confirmada
aos candidatos aprovados na prova.
Atenciosamente,

Silvia A. M. L. D. Carmona
Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde

