EDITAL DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO REMUNERADO EM ENFERMAGEM 2020
Encontram-se abertas as inscrições do Processo Seletivo para Estágio Não Obrigatório
Remunerado em Enfermagem do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tratam-se de pré-requisitos
para a inscrição que o candidato:
• Inicie em janeiro de 2020 o penúltimo semestre do Curso de Graduação em
Enfermagem;
• Esteja regularmente matriculado no curso;
• Não possua reprovação ou pendências em disciplinas da grade curricular;
• Não possua vínculo empregatício em outra instituição no momento da contratação
como Estagiário;
• Não realize estágio não obrigatório em outra instituição no momento da contratação
como Estagiário.

As inscrições que não cumprirem os critérios acima descritos serão automaticamente
desconsideradas.
ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PRÉ-INSCRIÇÃO
As pré-inscrições serão realizadas somente por meio do site
https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/trabalhe-conosco/formulario-de-inscricao-programade-estagio-em-enfermagem, no link Trabalhe Conosco / Estágio Não Obrigatório em
Enfermagem 2020. O período será de 24/09 a 06/10/2019, sendo necessário o preenchimento
do formulário de pré-inscrição.
Findado o período de inscrição, as informações relacionadas às próximas etapas serão enviadas
por e-mail aos pré-selecionados no dia 07/10/2019.
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
Todas as etapas do processo seletivo serão eliminatórias e a comunicação será por e-mail. São
elas:
• Pré-inscrição através do site da instituição;
• Pré-inscrições validadas inseridas no site Vagas.com (conforme orientações
posteriormente enviadas por e-mail);
• Escolha do período de realização da prova a partir das datas disponíveis no site
Vagas.com;
• Avaliação teórica presencial (previsão 14 e 15 de outubro)
• Dinâmica em grupo / entrevista coletiva;
• Entrevista com gestor da vaga;
• Entrega de documentação para contratação;
• Exame médico admissional.
As etapas e datas previstas podem ser alteradas sem que haja aviso prévio, conforme
necessidade da instituição.
Os candidatos cuja pré-inscrição for validada serão avisados por e-mail até o dia 07/10/2019 e
orientados quanto às demais etapas do processo seletivo. Candidatos que não seguirem as
orientações (que direcionarão ao site Vagas.com) ou que tenham cadastrado e-mail de forma
incorreta, serão desconsiderados.
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