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INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR 
FERNANDO FIGUEIRA - IMIP 

SECRETARIA DE SAÚDE DA BAHIA 
HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO 

 
Processo Seletivo Externo Simplificado 
 
Objeto: Formação de Cadastro Reserva de profissionais de nível Elementar 
para desenvolvimento de atividades no Hospital Regional de Juazeiro/BA. 
 

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP 
representado por seu Presidente Carlos Roberto Ribeiro de Moraes no uso de 
suas atribuições comunica aos interessados a realização de Seleção Externa 
Simplificada consoante com Edital disponibilizado no www.imip.org.br. Os 
interessados deverão acessar o site referido para maiores informações e 
inscrições.  

Fica instituída a Comissão Coordenadora da Seleção Externa 
Simplificada integrada por: Rodrigo Cabral de Oliveira, Martha Azevedo de 
Siqueira, Ketilly Gomes da Silva, Kátia Regina de Oliveira, Fátima Michelle 
Campos Leal, José Antônio Bandeira, para, sob a presidência do primeiro, 
coordenar todo o processo seletivo. 
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EDITAL 
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. A presente Seleção Externa simplificada é regida por este edital e normas 
complementares que vierem a surgir, que passarão a integrá-la para todos os 
efeitos. 
 

1.2. O presente processo visa selecionar candidatos para cadastro de reserva, 
em regime de CLT, consoante quadro abaixo nos termos dos princípios 
regedores da Administração Pública, em especial do princípio da 
impessoalidade. 
 

NÍVEL ELEMENTAR  
ESPECIALIDADE 

 
SALÁRIO BASE JORNADA 

DE 
TRABALHO 

QUALIFICAÇÃO 
MÍNIMA EXIGIDA 

Jardineiro 
 

R$ 728,84 44h 06 meses de 
experiência 

Pintor 
 

R$ 1.071,07 44h 06 meses de 
experiência 

Auxiliar de 
Lavanderia 

R$ 728,84 44h 06 meses de 
experiência 

Eletricista R$ 854,07 44h 06 meses de 
experiência 

Encanador 
 

R$ 939,07 44h 06 meses de 
experiência 

Maqueiro 
 

R$ 728,84 44h 06 meses de 
experiência 

Marceneiro 
 

R$ 967,59 44h 06 meses de 
experiência 

Pedreiro 
 

R$ 967,59 44h 06 meses de 
experiência 

Copeiro 
 

R$ 728,84 44h 06 meses de 
experiência 

Auxiliar de Recepção 
e Portaria 

R$ 755,59 44h 06 meses de 
experiência 

Motorista R$ 835,97 44h 06 meses de 
experiência 

Assistente de 
Manutenção  

R$ 728,84 44h 06 meses de 
experiência 

Cozinheiro R$ 765,51 44h 06 meses de 
experiência 
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2.DA INSCRIÇÃO  

 
2.1 As inscrições serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no 
período de 12 e 13 de dezembro de 2013. 
 
2.2 Ao inscrever-se, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição no Site 

http://www.imip.org.br/selecao/2014/hrj/01. 
 
2.3 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o Currículo 
Simplificado disponível no próprio formulário de inscrição. 
 
2.4 O candidato receberá a confirmação de sua pré-inscrição por meio da 
conta: emaileletronico@imip-sistemas.org.br, por isso, certifique-se de que 
digitou corretamente o e-mail solicitado no formulário de inscrição. 
 
2.5 Após a pré-inscrição, o candidato deverá emitir um boleto bancário para o 
pagamento da Taxa de Inscrição, em qualquer agência bancária, observando o 
seguinte valor: 
Profissionais de nível elementar – R$ 10,00 (dez reais) 
 
2.6 O pagamento da Taxa de Inscrição deverá ser efetuado até o dia 18 de 
Dezembro de 2013, conforme Anexo II. 
 
2.7 As solicitações de inscrição serão acatadas após a comprovação, pelo 
banco, do pagamento da respectiva taxa e o candidato receberá, em até 03 
(três) dias úteis, através da conta emaileletronico@imip-sistemas.org.br o seu 
cartão de inscrição. 
 
2.8 Valerá como comprovante de inscrição o cartão de inscrição ou, na falta 
deste, o canhoto de pagamento da taxa referente ao boleto bancário emitido. 
 
2.9 O cartão de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 
apresentado no local da realização das provas, quando solicitado. 
 
2.10 São de responsabilidade exclusiva do candidato o preenchimento do 
formulário online, a transmissão de dados e demais atos necessários para as 
inscrições. 
 
2.11 A inscrição do candidato implica sua adesão a todas as regras que 
disciplinam a presente seleção. 
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2.12 Não será exigida apresentação de documentos comprobatórios dos dados 
curriculares no ato da inscrição. Estes, só serão exigidos no ato da entrevista. 
 
3. DA SELEÇÃO 

 
3.1.A seleção para nível elementar será realizada em duas fases, 

denominadas: 1) Prova de Conhecimentos Gerais e 2) Entrevista. A 
ProvaConhecimentos Gerais terá caráter classificatório e eliminatório. A 
Entrevista terá caráter eliminatório. 
 

3.2. A prova de Conhecimentos Geraisterá a pontuação máxima de 10 
(dez) pontos, sendo considerado aprovado nesta etapa o candidato que obtiver 
nota igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos, sendo eliminado por ponto de 
corte o candidato que não acertar nenhuma alternativa. 

 
3.3. O Candidato ao cargo de nível elementarao se apresentar paratodas 

asfases da seleção deverá estar munido de documento de identificação com 
foto. 

 
3.3.1 O candidato ao cargo de motorista deverá apresentar a carteira de 

habilitação categoria “D”.  
 

3.4. A Entrevista será realizada pela Comissão Coordenadora da 
Seleção Externa Simplificada/área requisitante. Participarão dessa fase apenas 
os candidatos aprovados na etapa anterior e terá caráter eliminatório.  

 
3.4.1. Os candidatos serão convocados para entrevista no site 

www.imip.org.br   por ordem de classificação e de acordo com a necessidade. 
É de responsabilidade do classificado acompanhar as convocações no site. 
 

3.5. Na hipótese de ocorrer empate no resultado da seleção, serão 
adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 
 

3.5.1. Maior tempo de experiência na função para a qual concorreu; 
 
3.5.2. Maior idade. 
 
3.6. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação 

do candidato no processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
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4. DOS RESULTADOS 
 

4.1. A lista com o resultado do processo seletivo será expedida, em 
ordem decrescente de pontuação, e divulgada através do endereço eletrônico 
www.imip.org.br  no dia 20 de Janeiro de 2014. 

 
5. DOS RECURSOS 
 

5.1. O candidato poderá interpor recursos no primeiro dia útil após a 
divulgação do resultado da Seleção Externa Simplificada de que trata o 
subitem 4.1. 

 
5.2. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão da Seleção 

Externa Simplificada, devendo ser utilizado, pelo candidato, o modelo 
constante do Anexo III. 

 
5.3. Os recursos porventura interpostos não terão efeito suspensivo, e 

serão julgados pela comissão da SeleçãoExterna Simplificada. 
 

 
6. DA CONTRATAÇÃO 
 

6.1. São requisitos para a contração: 
a) Ter sido aprovado em todas as fases da Seleção Externa Simplificada. 
b) Apresentar documentação comprobatória dos dados curriculares. 
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro residente com 

autorização para trabalhar no país. 
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
e) Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, 

para os candidatos do sexo masculino. 
f) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da 

contratação. 
g) Cumprir as normas estabelecidas neste edital. 

 
6.2. Os Candidatos aprovados serão contratados de acordo com 

cronograma de necessidades do serviço, a partir da publicação dos resultados. 
 

6.3. A jornada de trabalho e o salário base são os previstos no subitem 
1.2 deste edital. 
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

7.1. O prazo de validade da presente seleção é de 12(doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da comissão 
organizadora. 
 

7.2. A convocação para entrevista será feita por meio do site do IMIP. 
  

7.3. Após a convocação pelo IMIP, o candidato deverá se apresentar 
noperíodo/data/hora agendados pelo site para entrevista.  
 

7.4. A aprovação na presente seleção não gera para o candidato o direito 
ao cargo, cabendo ao IMIP decidir sobre a sua contratação, respeitados o 
número de vagas e a ordem de classificação. 
 

7.5. Caso o candidato convocado para contratação não apresente a 
documentação exigida será eliminado da seleção, hipótese em que será 
convocado o candidato classificado na posição imediatamente subseqüente na 
lista de classificação. 

 
7.6. O candidato convocado para contratação que não atender os prazos 

estabelecidos nos subitens 7.2. e 7.3 será eliminado da seleção.  
 
7.7. Das vagas destinadas aos portadores de deficiência: 

 
7.7.1. Do total de vagas que vierem a surgir durante a vigência deste 

edital, 4% (quatro por cento) serão reservados a portadores de deficiência, 
desde que haja compatibilidade entre a deficiência da qual é portador e as 
atividades previstas para o desempenho da função. 

 
7.7.2. Serão considerados portadores de deficiência os candidatos no 

disposto na lei nº 7.853, de 24/10/1989, e Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, 
e suas alterações. 

 
7.7.3. O candidato que concorrer à vaga definida no subitem anterior 

deverá, no ato de inscrição, declarar sua condição e enviar ao IMIP, no prazo 
fixado para inscrição, laudo médico original, ou cópia autenticada, emitido 
nos 12 últimos meses, atestando a espécie e o grau de deficiência, com 
expressa referência ao código da Classificação Internacional de Doenças 
(CID). 
 

 
7.7.4. O candidato que se declarar portador de deficiência, quando 

apresentar o Laudo Médico, participará da seleção em igualdade de condições 
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com os demais candidatos quanto aos locais e horários previstos para todo o 
certame, conforme determinam os arts. 37 a 41 do Decreto nº 3928, de 20 de 
dezembro de 1999 e suas alterações.  
 

7.7.5. Sem prejuízo do disposto nos subitens anteriores, o candidato 
aprovado e classificado, dentro do número de vagas reservadas para 
deficientes, será convocado para, antes da contratação, submeter-se à perícia 
médica, realizada pelo IMIP por intermédio da Comissão de Avaliação que 
terá decisão terminativa sobre a sua qualificação como portador de deficiência 
ou não, bem como sobre o grau de sua deficiência.  
 

7.7.6. Da decisão proferida pela Comissão de Avaliação não caberá 
recurso. 
 

7.7.7. A inobservância do disposto nos subitens anteriores acarretará, ao 
candidato, a perda do direito à vaga reservada à portadores de deficiência, 
transferindo a sua vaga reservada para os demais. 
 

7.7.8. O candidato de que trata este item, cuja deficiência seja julgada 
pela Comissão de Avaliação como incompatível ao exercício do cargo 
paraqual concorre, será excluído do processo seletivo e considerado  
desclassificado, para todos os efeitos. 

 
7.7.9. O candidato portador de deficiência que no ato da inscrição, não 

informar essa condição, receberá, em todas as fases da seleção tratamento 
igual ao previsto para os candidatos não portadores de deficiência. 
 

7.8. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Coordenadora 
da Seleção Externa Simplificada. 
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ANEXO I 
 
CALENDÁRIO 
 

 
 

Evento Data/Período Local 
Inscrição 12 e 13 de Dezembro de 

2013 
Site (Pág.03) 

�ele://www.imip.org.br/�eleção/2014/hrj/01 
    Último dia para 

pagamento do boleto 
bancário da inscrição 

18 de Dezembro de 2013 Qualquer agência bancária 

 
 

**Provas 

12 de Janeiro de 2014 
Portões abrem às 13h30 

Horário de provas: 14h às 
17h (hora local) 

 
 

FACAPE– Faculdade de Ciências 
Aplicadas e Sociais de Petrolina 

End. Campus Universitário, s/n–Vila 
Eduardo,  

CEP 56328-903 - Petrolina/PE 

Publicação da relação 
de classificados nas 

avaliações. 

Até 20 de Janeiro de 2014 Site www.imip.org.br 

Prazo para recursos 22 de Janeiro de 2014 Anexo III 
 

 
 

* A entrevista será realizada apenas quando houver convocação do candidato, tendo caráter eliminatório.  
* Será obrigatória a apresentação de documento com foto em todas as etapas da seleção. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO  

 
 

Nome do candidato: 
_______________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: 
______________________________ 

 
Ao Presidente da Comissão Coordenadora, 
 
Como candidato ao processo seletivo simplificado do HRJ, para a função de ________________ 
_______________________, solicito a revisão de minha pontuação, sob os seguintes argumentos: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Juazeiro, ____ de _________________ de2014 
 
 
_______________________________________ 
               Assinatura do Candidato 
 
 
Atenção Candidato: 
1. Preencher o recurso com letra legível 
2. Apresentar argumentações claras e concisas 
3. Preencher o recurso em 02 (duas) vias, das quais 01(uma) será retida e outra permanecerá 
com o candidato, sendo atestada a entrega. 

 


