EDITAL Nº. 04/2021
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - CADASTRO DE RESERVA
À ADRA – Agência Adventista de desenvolvimento e Recursos Assistenciais, Associação civil de
direito privado, regulada pelas normas do Novo Código Civil, sem fins lucrativos ou econômicos,
situada na Rua Furnas, nº. 484 – Bairro Raiz – Manaus/Amazonas – CEP: 69.068-580 torna público
a prorrogação das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado no 04/2021, visando selecionar
ENFERMEIROS, NUTRICIONISTA E MONITORES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO, para CADASTRO DE
RESERVA, conforme normas estabelecidas neste Edital.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
a) O Processo Seletivo que trará o presente Edital 04/2021 objetiva a formação de cadastro de
reserva e, se necessário, contratação imediata de profissionais para o serviço de Monitoramento de
Saúde e Nutrição para Refugiados Venezuelanos e Migrantes em Manaus.

b) Caso haja a contratação, o (a) colaborador (a) será́ avaliado no período de até́ 90 dias, conforme
parágrafo único do artigo 445 da CLT, podendo este ser dispensado (a) por inadequação ao cargo.
c) As etapas do “Processo Seletivo Simplificado” descritas neste edital serão realizadas pela equipe
de profissionais da instituição, exceto o exame admissional, que serão realizados por profissionais
habilitados para tal.

2 - SOBRE A VAGA:
CARGO

CARGA HORÁRIA

BENEFÍCIO

SEMANAL
Enfermeiro

40 horas

Vale Transporte, Vale Refeição e
Crédito de telefonia celular.

Nutricionista

40 horas

Vale Transporte, Vale Refeição e
Crédito de telefonia celular.

Monitor de Saúde e Nutrição

40 horas

Vale Transporte, Vale Refeição e
Crédito de telefonia celular.

Motorista

40 horas

Vale Transporte, Vale Refeição e
Crédito de telefonia celular.

3 - REQUISITOS E DISPONIBILIDADE DE VAGAS PARA O CARGO:

Nível Superior
Cargo

Carga

Quantidade

Salário

Horária

de Vagas

(R$)

Requisitos obrigatórios

1. Diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível superior em
Enfermagem, fornecido por Instituição de
ensino reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC);
R$3.000,00 +
Insalubridade,
PIS, FGTS,
INSS, Vale
alimentação,
40 horas
Enfermeiro

semanais

2 vagas
Cadastros

Vale
transporte,

2. Registro no órgão de classe competente
devidamente em dia;
3. Experiência mínima comprovada de 1
ano na área de Atenção Primária;
4. Especialização em Saúde Pública ou
Coletiva e Saúde Indígena;
5. Noções de informática básica;

de reserva

Crédito de

6. Desejável noções básicas em espanhol;

(CR)

telefonia.

7. Desejável ter tempo de voluntariado em
alguma organização de ajuda
humanitária;
8. Disponibilidade de tempo integral para
exercer as suas atividades;
9. Ter nacionalidade brasileira ou registro
legal no país em conformidade com a
legislação para estrangeiros que vivem
no Brasil.
1. Diploma, devidamente registrado, de
conclusão de curso de nível superior em

Nutrição, fornecido por Instituição de
ensino reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC);
R$3.000,00 +

2. Registro no órgão de classe competente

Insalubridade,

Nutricionista

devidamente em dia;

1 vaga

PIS, FGTS,

3. Experiência mínima comprovada de 1

40 horas

Cadastros

INSS, Vale

ano na área de Atenção Primária;

semanais

de Reserva

alimentação,

4. Especialização em Saúde Pública ou

(CR)

Vale
transporte,

Coletiva e Saúde Indígena;
5. Desejável ter tempo de voluntariado em

Crédito de

alguma organização de ajuda

telefonia.

humanitária;
6. Disponibilidade de tempo integral para
exercer as suas atividades;
7. Noções de informática básica;
8. Desejável noções básicas de espanhol
1. Ensino Médio completo;
2. Conhecimento básico em saúde

R$1.968,00 +

3. Experiência em trabalhos comunitários e

PIS, FGTS,
INSS, Vale

construção de alianças e redes;
4. Trabalho integrado em equipe;

Monitor de

40 horas

12 vagas

alimentação,

Saúde e

semanais

Cadastros

Vale

de Reserva

transporte,

6. Noções de informática básica;

(CR)

Crédito de

7.

Nutrição

telefonia.

5. Desejável conhecimento em Idioma
Espanhol;

Desejável ter tempo de voluntariado em
alguma organização de ajuda
humanitária;

8. Disponibilidade de tempo integral para
exercer as suas atividades;
9. Ter nacionalidade brasileira ou registro
legal no país em conformidade com a
legislação para estrangeiros que vivem
no Brasil.

1. Certificado, devidamente registrado de
Ensino Fundamental Completo, fornecido
R$1.900,00 +

por instituição de ensino reconhecida pelo

PIS, FGTS,

Ministério da Educação.

INSS, Vale
alimentação,

Motorista

2. Carteira Nacional de Habilitação
Categoria “D”.

Vale

3. Ser uma pessoa atenta e cuidadosa;

Cadastro de

transporte,

4. Saber lidar com pessoas;

Reserva

Crédito de

5. Saber trabalhar sob pressão;

(CR)

telefonia.

6. Conhecer bem rotas e itinerários;

40 horas

1 vaga

semanais

7. Disponibilidade de tempo integral para
exercer as suas atividades;
8. Ter nacionalidade brasileira ou registro
legal no país em conformidade com a
legislação para estrangeiros que vivem
no Brasil.

4 - DAS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Monitor de Saúde e Nutrição
- Realizar visitas domiciliares; Realizar e atualizar cadastro da população da sua área
adscrita; Realizar atividades educativas; Identificar indivíduos e famílias em situação de
risco; Participar do planejamento da equipe; Desenvolver ações que busquem a integração
entre equipe de saúde e a população; Identificar parceiros e recursos na comunidade que
possam potencializar ações intersetoriais de relevância para promoção da qualidade de vida
da população, realizar censo vacinal.
Enfermeiro
- Prestar assistência ao paciente nos Espaços de Acolhimento Municipais, realizando
consultas e procedimentos e prescrevendo ações;

coordenar e auditar serviços de

enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade; Coordenar,
supervisionar e orientar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem;
Acompanhar e assistir o paciente; Elaborar escalas de serviços e distribuir atividades da
equipe; Levantar dados epidemiológicos; Fazer notificação de doenças infecto - contagiosas
e acompanhar o tratamento; Orientar sobre questões de primeiros socorros e emergências
em saúde; elaborar e manter atualizado o manual de normas e rotinas no atendimento de
enfermagem; conferir registros de ocorrências e elaborar relatórios das atividades

desenvolvidas; participar na previsão, provisão e controle de material específico, opinando
na sua aquisição; realizar supervisão e avaliação do pessoal de enfermagem; desenvolver
ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população;
sistematizar a assistência de enfermagem; prescrever medicamentos estabelecidos em
programas de saúde pública e em rotina aprovada pela portaria n° 648/2006 do Ministério
da Saúde; assistir à gestante, parturiente e puérpera; atender urgências básicas.

Nutricionista
- Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); realizar
avaliação antropométrica individual e de coletividades e dar diagnóstico nutricional; planejar,
organizar e administrar atividades preventivas, de promoção a saúde e de educação
permanente, entre outras.
Motorista
- Conduzir o veículo automotor destinado ao transporte da equipe de Saúde do Projeto
ADRA/UNICEF para seus respectivos campos de atuação e demandas correlacionadas ao
Projeto, respeitando as disposições legais relativas ao trabalhador.
5 – DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições serão feitas através do envio do:
• Currículo (com as comprovações);

Para o e-mail: recrutamento.adraam@gmail.com

6 – CRONOGRAMA ETAPAS E PRAZOS - PRORROGADO

a) Envio do currículo, do (a) candidato (a): até às 17:00h do dia 24/09/2021.
b) Publicação da Análise de Currículos: 27/09/2021.
c) Entrevista Individual - Presencial: 28/09/2021 a 30/09/2021

d) Publicação do Resultado da Entrevista Coletiva: 01/10/2021.
i) Resultado Final: 04/09/2021.
7 - SOBRE A SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:
O Processo Seletivo Simplificado será composto de 02 (DUAS) etapas, sendo de caráter
eliminatório e classificatório:
I - Recebimento e Análise de Currículos
ATENÇÃO (ler os itens que se faz necessário enviar por e-mail)
• Apenas serão analisados currículos entregues dentro do prazo estabelecido neste edital;
• A avaliação dos currículos seguirá os seguintes critérios:
CÓDIGO
1

2

TÍTULO/DISCRIÇÃO
Formação e especialização relacionada
com a área pleiteada.
Especialização relacionada com a área
pleiteada

3

Idiomas

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO MÁXIMA

1.0 ponto

1.0 ponto

2.0 pontos

2.0 pontos

3.0 pontos

3.0 pontos

4.0 pontos

4.0 pontos

Estágio ou Trabalho Voluntário com
Promoção da Sáude e Prevenção de
doenças com refugiados.

• A pontuação máxima será de 10 pontos;
• Serão convocados (as) para a próxima etapa de seleção os (as) candidatos (as)
mais bem colocados (as) nesta fase e que tenham atingido pontuação igual ou maior
que 06 (seis) pontos;
• Em caso de empate entre dois (duas) ou mais candidatos (as) o desempate se dará́
pela idade, sendo considerada a pessoa com maior idade.
II - Entrevista:

• Os candidatos (as) que tiverem seu currículo selecionado receberá uma ligação
telefônica agendando o horário da entrevista e mensagem escrita via Whatsapp.
• A entrevista será presencial na sede da ADRA.
• A entrevista seguirá os seguintes critérios:

CÓDIGO
01

02

03

TÍTULO/DISCRIÇÃO

PONTUAÇÃO

Exploração das experiências informadas no

02 pontos para cada

currículo .

experiência explorada

Experiência voluntárias informadas no

02 pontos para cada

currículo

experiência explorada

Conhecimento com a rede de saúde

01 ponto por cada rede

Municipal.

citada

PONTUAÇÃO MÁXIMA
04 pontos

04 pontos

02 pontos

• A pontuação máxima será de 10 pontos;
• Serão convocados (as) para a próxima etapa de seleção os candidatos (as) mais bem
colocados (as) nesta fase e que tenham atingido pontuação igual ou maior que 08
(oito) pontos;
• Caso haja empate nesta etapa será considerada a maior somatória de pontos da
Entrevista e da Análise de Currículos. Se o empate permanecer, será considerado (a) o (a)
candidato (a) com maior idade.
• Após todas as etapas concluídas será publicada a relação dos aptos a exercerem a
função pleiteada, que ficarão no cadastro reserva para convocação quando houver abertura
de vaga (s).
8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) A publicação final da Classificação dos (as) Candidatos (as) será realizada por meio de
site da ADRA.

b) A convocação dos (as) selecionados (as) para as fases do Processo Seletivo
Simplificado e para a efetivação da contratação será realizada via telefone e/ou e-mail.
c) Em caso de desligamento do (a) candidato (a) aprovado por solicitação do mesmo, ou
por inadequação ao cargo conforme o item “b” das Disposições Preliminares será
convocado (a) o (a) próximo (a) candidato (a) da classificação seguindo a relação publicada
conforme a letra “e”, da Classificação dos (as) Candidatos (as).

