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O Instituto de Gestão e Humanização – IGH abre Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro 

de reserva para trabalhar na UPA 24h Gleba A/Gravatá – Camaçari. O Processo Seletivo Simplificado destina-

se ao preenchimento de vagas que vierem a surgir, relativas aos cargos de Auxiliar Administrativo, Recepção, Auxiliar 

de Almoxarifado, Maqueiro, Copeiro, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Serviço Social. 

 As inscrições devem ser feitas nos dias 03 e 04 de Agosto de 2017 das 8h às 14h. Interessados entregar 

currículo no Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador – CIAT  (Praça Desembargador Montenegro, s/n 

– Centro – Camaçari) . A seleção será realizada em 03 etapas eliminatórias: análise curricular, prova e 

entrevista. 

Requisitos para área de atuação: 

 Assistente Social:  

Necessário: Ter nível superior completo em Serviço Social, ter bom relacionamento interpessoal, 

proatividade, dinamismo e humanização. 

 Auxiliar Administrativo: 

Necessário: Ter 2º grau completo, ser Pessoa com Deficiência - PCD , desejável experiência na área de 

atuação, ter bom relacionamento interpessoal, proatividade, dinamismo e humanização. 

 Auxiliar de Almoxarifado: 

Necessário: Ter 2º grau completo, ser Pessoa com Deficiência - PCD , desejável experiência na área de 

atuação, ter bom relacionamento interpessoal, proatividade, dinamismo e humanização. 

 Copeiro: 

Necessário: Ter Ensino Fundamental completo, ser Pessoa com Deficiência - PCD e/ou sem deficiência, 

desejável experiência na área de atuação, ter bom relacionamento interpessoal, proatividade, dinamismo e 

humanização. 

 Enfermeiro: 

Necessário: Ter Nível Superior completo em Enfermagem, desejável experiência na área de Urgência e 

Emergência, ter bom relacionamento interpessoal, proatividade, dinamismo e humanização. 

 Maqueiro: 

Necessário: Ter Ensino Fundamental completo, ser Pessoa com Deficiência - PCD , desejável experiência na 

área de atuação, ter bom relacionamento interpessoal, proatividade, dinamismo e humanização. 

 Recepcionista: 

Necessário: Ter 2º grau completo, ser Pessoa com Deficiência - PCD , desejável experiência na área de 

atuação, ter bom relacionamento interpessoal, proatividade, dinamismo e humanização. 

 Técnico de Enfermagem  
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Necessário: Ter concluído o curso técnico em enfermagem, desejável experiência na área de Urgência e 

Emergência, bom relacionamento interpessoal, proatividade, dinamismo e humanização. 

  

Conteúdo programático: 

 

 Assistente Social:  

Código de Ética, Políticas de Saúde, Humanização, LOAS. 

 Auxiliar de Almoxarifado 

Controle de Estoque 

 Enfermeiro:  

SAE- Sistematização da Assistência de Enfermagem. Cuidado aos pacientes críticos. Humanização. Farmacologia 

aplicada à enfermagem. Cálculo de medicação.  

 Técnicos em enfermagem:  

Cuidado ao paciente crítico, humanização, bases práticas de enfermagem, cálculo de medicação.  

 Recepcionista, AuxiliarAdministrativo:  

Humaniza SUS. 
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