
 

PROCESSO SELETIVO RSPB Nº 001/2021 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EMERGENCIAL PARA A CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA DO HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE CAMPINAS 
 

A Real Sociedade Portuguesa de Beneficência – RSPB torna pública a abertura do processo seletivo 
simplificado para o preenchimento de vagas de ENFERMEIRO e TÉCNICO DE ENFERMAGEM, 
discriminadas no Anexo I deste Edital, bem como das demais vagas que porventura vierem a surgir 
durante o prazo da validade deste Processo Seletivo Simplificado. As contratações decorrentes deste 
Processo Seletivo visam o atendimento às necessidades da RSPB, e será realizado pela RSPB, sob 
a égide da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT. O presente processo seletivo simplificado é 
realizado nos termos do Regulamento de Contratação de Pessoal da RSPB para suprimento das 
vagas do Hospital. 
 
1 – Da Participação: 
1.1 – As inscrições para a participação no presente processo seletivo serão recebidas 
exclusivamente por meio eletrônico mediante a cadastro de currículo no site 
https://www.beneficenciacamp.com.br/ no campo Instituição/ Editais e ofícios, constando telefone 
para contato e endereço residencial, no período de 22 de maio de 2021 até 27 de maio de 2021.  
1.2 – Anexos ao Currículo, deverão acompanhar cópias dos documentos comprobatórios 
discriminados no anexo I deste edital. 
 
2 - Regime e Jornada de Trabalho: 
2.1 – A função será preenchida sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme 
carga horária de 40 horas semanais, podendo variar para o período diurno, noturno, misto na forma 
de revezamento ou escala de serviço. 
 
3- Número de vagas e salário: 
3.1 – Serão 80 vagas destinadas a função de Técnico de Enfermagem  
3.1.1. - O salário será de R$ 2.404,48 (dois mil e quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito 
centavos) mensais. 
3.2 – Serão 26 vagas destinadas a função de Enfermeiro 
3.2.1 – O salário será de R$ 4.186,89 (quatro mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove 
centavos) mensais.  
3.3 – Todas as funções terão como benefício Vale Alimentação no valor de R$226,00, Convênio 
Médico e Vale Transporte 
 
4 – Condições para participação: 
a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou com visto permanente; 
b) Ter completado 18 anos de idade; 
c) Não ter sido demitido por justa causa do Hospital Beneficência Portuguesa; 
d) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
e) Não ser empregado RSPB enquadrado em segmento e salário acima do especificado no anexo I; 
f) Possuir os requisitos estabelecidos no item 1.2 do presente edital. 
g) Fica vedada a participação em processo seletivo, de ex-empregado da RSPB, cujo afastamento, 
por iniciativa da empresa, tenha ocorrido em prazo inferior a 06 (seis) meses. 
h) não possuir doença crônica e/ou mais de 60 anos pois caracteriza grupo de risco à Covid-19 
 
4.1 - Será assegurado aos portadores de deficiências o direito de participação no presente processo 
seletivo, devendo os mesmos, entregar juntamente com o currículo, atestado médico, laudo ou outro 
documento hábil (inclusive subscrito pelo próprio candidato), que ateste a deficiência da qual é 
portador, a fim de identificação dos recursos materiais necessários a serem disponibilizados por este 
Hospital para a realização da prova. 

https://www.beneficenciacamp.com.br/


 

4.2 - Se o candidato não apresentar os documentos solicitados no item 1.2 deste Edital, quando 
solicitados e dentro do prazo fixado para tal fim, estará impedido de participar das fases 
subsequentes do processo seletivo simplificado. 
 
5 - Procedimento de Avaliação dos Candidatos: 
5.1 - O processo seletivo será realizado em observância às seguintes etapas: 
5.1.1. Análise do currículo, dos documentos comprobatórios de escolaridade fornecidos pelos 
candidatos para avaliação de sua conformidade com os requisitos mínimos exigidos no item 1.2 do 
presente Edital. 
5.2 – A classificação final do candidato será obtida mediante somatório de pontos e da contagem de 
títulos quando o caso a cada etapa, observando o seguinte critério: 
 

CRITÉRIO  ESPECIFICAÇÃO PONTOS 

TÍTULO para função de 
Enfermeiro  

Pós-graduação a nível de 
Especialização na área de 
Cuidados Intensivos (UTI) ou 
áreas afins 

2,0 

TÍTULO para função de 
Enfermeiro 

Pós-graduação a nível de 
Mestrado em Enfermagem ou 
área afim 
 

2,0 

TÍTULO para função de 
Enfermeiro 

Pós-graduação a nível de 
Doutorado em Enfermagem ou 
área afim 

2,0 

TÍTULO para função de Técnico 
de Enfermagem 

Curso Extracurricular ou cursos 
de aprimoramento em UTI ou 
áreas afins  

2,0 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL Enfermeiro e 
Técnico de Enfermagem 

Comprovação em Carteira de 
Trabalho maior que 12 meses 
na área hospitalar 

1,0 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL – Enfermeiro e 
Técnico de Enfermagem 

Comprovação em Carteira de 
Trabalho maior que 24 meses 
na área hospitalar 

2,0 

 
5.5 - A classificação geral dos candidatos habilitados será divulgada por meio do site 
(http://www.beneficenciacamp.com.br). 
5.6 - O processo seletivo será homologado pelo Presidente em exercício da RSPB. 
5.7 - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com a nota final. 
5.8 - Em caso de empate de classificação, terá preferência, sucessivamente, para a contratação o 
candidato que: 
5.8.1 – Obtiver maior período atuação na área hospitalar na função; 
5.8.2 – Obtiver maior período de experiência na função; 
5.8.3 – Obtiver maior idade. 
 
6 -  Da Contratação: 
6.1- O candidato classificado deverá comparecer junto área de Recursos Humanos da RSPB, em 
data que será comunicada para realizar a escolha da vaga e agendamento de data para realização de 
exame médico admissional  
6.2 – O candidato que não comparecer na data e horário da convocação, será considerado 
desistente, seja qual for o motivo alegado, e será desclassificado 
6.2.1 – É condição para contratação apresentar documentação completa, conforme relação a lhe ser 
entregue por ocasião da convocação enviada exclusivamente por meio eletrônico. 



 

6.4 - Os candidatos serão contratados por um período experimental de até 90 (noventa) dias, nos 
termos do artigo 443, § 20, alínea “c” da CLT, para avaliação de desempenho e adequação à função. 
6.5 – É facultado à RSPB exigir dos candidatos convocados, além da documentação prevista, outros 
documentos que julgar necessário. 
 
7 - Das Disposições Gerais: 
7.1- A reserva de vagas para portadores de deficiência será calculada de acordo com o número total 
de pessoas a serem contratadas pela RSPB. 
7.2 - A aprovação e convocação do candidato no processo seletivo não lhe assegura o direito à 
contratação, mas apenas sua expectativa, segundo a ordem de classificação. 
7.3 - Em se tratando de empregado RSPB, concorrendo à vaga em Convênio diverso daquele que se 
encontra vinculado, somente poderá ser contratado para a nova vaga depois de providenciado seu 
desligamento do vínculo em vigência. 
7.4 - Cabe recurso administrativo, no prazo de dois (02) dias úteis a contar da data da divulgação dos 
resultados do processo seletivo, somente quando a matéria versar sobre irregularidade insanável ou 
preterição de formalidade essencial. 
7.4.1 - O recurso será dirigido ao Presidente em exercício da RSPB, por intermédio da Comissão de 
Seleção e Contratação de Pessoal, que, no prazo de três (03) dias úteis o encaminhará, com as 
devidas informações e documentos necessários à apreciação do recurso. 
7.4.2 - Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevância o 
Presidente da RSPB julgar conveniente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. 
7.4.3 - Recebido o recurso cabe ao Presidente da RSPB o prazo de 5 (cinco) dias úteis para proferir a 
decisão final. 
7.5 - De acordo com a necessidade do Hospital RSPB, dentro do prazo de validade do processo 
seletivo realizado, poderá ser efetuado novo processo seletivo, referente a ocupações diversas ou 
para as mesmas funções aqui selecionadas, caso o número de candidatos selecionados seja 
insuficiente para atender às necessidades da RSPB. 
7.6 - Este processo seletivo terá a validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério do Presidente da RSPB. 
7.7 – É obrigação do candidato zelar pela fidelidade das informações prestadas, bem como a 
atualização de dados relativos a endereço e telefone. 
7.8 - A participação neste processo seletivo implicará no conhecimento das presentes instruções por 
parte dos candidatos e no compromisso tácito de aceitação das condições do processo seletivo tais 
como aqui se acham estabelecidas. 
 
O Edital em seu inteiro teor contendo todas as regras para o presente processo seletivo estará 
afixado nos quadros de aviso e no site do Hospital RSPB 
https://www.beneficenciacamp.com.br/institucional/editais-e-oficios. 
 

Campinas, 19 de maio de 2021. 
 
 

https://www.beneficenciacamp.com.br/institucional/editais-e-oficios


 

 
ANEXO I DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO RSPB Nº 001/2021 

O Hospital Beneficência Portuguesa, através de seu setor de Recursos Humanos, admite: 
 
Função: Técnico de Enfermagem 
Número de vaga: 80 (oitenta) 
Carga Horária: 40 horas (semanais) 
Salário: R$ 2.404,48 (dois mil e quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) mensais. 

Local de Trabalho: RSPB / Unidade Hospitalar Mario Gatti - Amoreiras 
Requisitos exigidos para função a serem apresentados no ato da inscrição: 
OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENVIADOS EXCLUSIVAMENTE SOB A FORMA 
ELETRÔNICA E SOMENTE NOS FORMATOS PDF OU JPEG COM NITIDEZ QUE PERMITA A 
AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO – preferencialmente pelo link 
https://forms.gle/wjbUBHmKGyNnCCbT9 ou pelo e-mail recrutamento@hrspb.com.br  com 
assunto: Edital 001-TEC 
 
-Currículo atualizado com endereço, e-mail e telefone; 
-Cópia do documento de identidade com foto; 
-Cópia do comprovante de curso profissionalizante de técnico de enfermagem; 
-Cópia do registro no conselho regional de enfermagem – COREN ativo 
-Nº PIS + Cópia da Carteira de Trabalho comprovando experiência citada 
-Títulos de cursos extracurriculares e/ou especialização nos termos das especificações deste Edital 
- Cópia de Carteira de Vacinação 
- Certidão de Antecedentes Criminais 
 
 

ANEXO II DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO RSPB Nº 001/2021 
O Hospital Beneficência Portuguesa, através de seu setor de Recursos Humanos, admite: 
 
Função: Enfermeiro 
Número de vaga: 26 (vinte e seis) 
Carga Horária: 40 horas (semanais) 
Salário: R$ 4186,89 (quatro mil e centro e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) mensais. 

Local de Trabalho: Departamento de Enfermagem – RSPB 
Requisitos exigidos para função a serem apresentados no ato da inscrição: 
OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENVIADOS EXCLUSIVAMENTE SOB A FORMA 
ELETRÔNICA E SOMENTE NOS FORMATOS PDF OU JPEG COM NITIDEZ QUE PERMITA A 
AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO preferencialmente pelo link 
https://forms.gle/wjbUBHmKGyNnCCbT9 ou pelo e-mail recrutamento@hrspb.com.br  com 
assunto: Edital 001-ENF 
 
-Currículo atualizado com endereço, e-mail e telefone; 
-Cópia do documento de identidade com foto; 
-Cópia do comprovante de curso profissionalizante de Graduação de enfermagem; 
-Cópia do registro no conselho regional de enfermagem – COREN ativo 
- Nº PIS + Cópia da Carteira de Trabalho comprovando experiência citada 
-Títulos de cursos extracurriculares e/ou especialização nos termos das especificações deste Edital 
- Cópia da Carteira de Vacinação 
- Certidão de Antecedentes Criminais 
 
 
 
 

https://forms.gle/wjbUBHmKGyNnCCbT9
mailto:recrutamento@hrspb.com.br
https://forms.gle/wjbUBHmKGyNnCCbT9
mailto:recrutamento@hrspb.com.br


 

 
 
 
 
 
 
 
CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

DATA ETAPA 

22/05 a 27/05   Período de Inscrição dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado 

22/05 a 27/05 Análise das documentações encaminhadas pelos candidatos 

28/05 Divulgação da Classificação Geral dos aprovados 

27 e 28/05 Comparecimento em horário e data pré-agendada no Setor de Recursos Humanos 
a ser divulgada no site do hospital 

27 e 28/05 Recolhimento de documentação e contratação 

27 e 28/05 Exame médico admissional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ERRATA:  
 
Informamos que nesta data – 25/05/ 2021 é publicado Errata do Edital Nº 001 constando alterações 
do Calendário de datas do Processo Seletivo Simplificado divulgado através do Edital Nº 001 
 
 
O calendário passa a valer com as seguintes datas:  
 
CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

DATA ETAPA 

22/05 a 27/05   Período de Inscrição dos candidatos no Processo Seletivo Simplificado 

22/05 a 27/05 Análise das documentações encaminhadas pelos candidatos 

28/05 Divulgação da Classificação Geral dos aprovados 

27 e 28/05 Comparecimento em horário e data pré-agendada no Setor de Recursos Humanos 
a ser divulgada no site do hospital 

27 e 28/05 Recolhimento de documentação e contratação 

27 e 28/05 Exame médico admissional  

 
 
 
Informamos ainda que a documentação mínima exigida constante no Anexo I deste Edital passa a ser 
a relação abaixo:  
 
 
-Currículo atualizado com endereço, e-mail e telefone; 
-Cópia do documento de identidade com foto; 
-Cópia do comprovante de curso profissionalizante de Graduação de enfermagem; 
-Cópia do registro no conselho regional de enfermagem – COREN ativo 
- Nº PIS + Cópia da Carteira de Trabalho comprovando experiência citada 
-Títulos de cursos extracurriculares e/ou especialização nos termos das especificações deste Edital 
- Cópia da Carteira de Vacinação 
- Certidão de Antecedentes Criminais 
 
 
 


