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PROCESSO SELETIVO INTERNO N.º 001/2020 SEGEAM-AM 

  
  

A SEGEAM – Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão do Amazonas, é uma Associação de 

Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.715.984/0001-64, com sede na Av. Umberto Calderaro Filho,          

n o 1015, Sala 104, Parque Dez de Novembro — CEP 69.055-700 — Manaus/AM.  

Sendo uma Associação de Direito Privado, para suprir vagas em seu quadro de colaboradores, estará 

realizando Processo Seletivo Interno respeitando os direitos civis. O regime de contratação é celetista 

(Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), portanto, não garante estabilidade aos aprovados, salvos os casos 

previstos em lei.  

  

1. DAS INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA  

  

A SEGEAM informa Processo Seletivo na Modalidade Interno para os cargos discriminados abaixo:  

  

CARGO  
SALÁRIO 

BASE   

N.º DE  

VAGAS  
REQUISITOS  LOCAL  

ENFERMEIRO 

SUPERVISOR 

(Urgência e 

Emergência) 

R$ 3.917,57  

+   

Gratificação 

 

   01  

Formação: Ensino superior completo em 

enfermagem; 

Especialização: Urgência e emergência; 

Conhecimento em Pacote Office; 

Disponibilidade de horário; 

Experiência: Mínimo de 01 ano na área; 
Desejáveis: Cursos de Protocolos ACLS, 
PALS e ATLS. 
Habilidades: Liderança, relacionamento 
interpessoal, proatividade, ética, 
organização, responsabilidade e ênfase no 
trabalho em equipe.  

MANAUS 

ENFERMEIRO 

SUPERVISOR 

(Obstetrícia e  

Ginecologia) 

R$ 3.917,57  

+   

Gratificação 

 

   01  

Formação: Ensino superior completo em 

enfermagem; 

Especialização: Obstetrícia e ginecologia; 

Conhecimento em Pacote Office; 

Disponibilidade de horário; 

Experiência: Mínimo de 01 ano na área; 
Desejáveis: Cursos de reanimação 
neonatologia, aleitamento materno, método 
canguru e protocolo de PALS. 
Habilidades: Liderança, relacionamento 
interpessoal, proatividade, ética, 
organização, responsabilidade e ênfase no 
trabalho em equipe.  
 

MANAUS 
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 Atribuições da vaga:   
• Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços assistenciais;  

• Supervisionar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares nas unidades assistenciais; 

• Elaborar e controlar as escalas de serviços dos profissionais, bem como toda a parte administrativa; 

• Implementar ações para a promoção da saúde, seguindo os princípios organizacionais da Associação; 

• Participar da elaboração e execução de planos assistenciais, eventos de capacitação da equipe de 

saúde com foco nos serviços executados pela Associação; 

• Na ausência de enfermeiro plantonista, prestar assistência direta aos pacientes;  

• Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos 

pacientes durante a prestação da assistência;  

 

 Benefícios: Vale-combustível (nos termos do Decreto 95.247/1987) e Vale-Alimentação. 

  

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO   

  

2.1. O candidato deverá preencher todas as condições especificadas no presente documento de divulgação.  

2.2. O colaborador somente poderá participar do processo seletivo se atender às seguintes condições, 

cumulativamente:   

a) Experiência mínima de 06 meses na Associação SEGEAM;  

b) Não apresentar no histórico funcional da SEGEAM, registro de advertências e suspensões; 

c) Não apresentar registro de faltas injustificadas nos últimos 03 meses; 

d) Estar devidamente registrado e em dia junto ao Conselho de Classe - COREN/AM; 

2.3. Caso não atendam às condições do subitem 2.2, assim que seja apurada essa situação, o candidato será 

desclassificado do processo seletivo.  

2.4. Todos os candidatos no ato da convocação para a admissão devem possuir em sua integralidade a 

documentação (pessoal e acadêmica) necessária para o cargo. Sendo desclassificado caso não apresente.  

2.5. É de total responsabilidade do candidato, o custeio de despesas com deslocamento, acomodação e 

alimentação, na ocasião de sua participação nas diversas etapas do processo seletivo.  

  

3. DA ENTREGA DE CURRÍCULOS   

  

3.1 Os currículos para as vagas disponíveis serão recebidos no período de 31/08/2020 a 04/09/2020, até às 

00:00, através do site www.segeam.com.br.  

  

3.2 É obrigatória a identificação do cargo pretendido no início do currículo. Ao enviar pelo site 

www.segeam.com.br, é imprescindível informar o número do Processo Seletivo, como por exemplo: 

Processo Seletivo Interno n.º 001/2020. Os currículos enviados sem essa identificação serão 

desconsiderados e os respectivos candidatos serão excluídos do processo.  

 

3.3 A SEGEAM não se responsabilizará pelo não recebimento dos currículos enviados para o site 

www.segeam.com.br, por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 

de dados.   

  



                   
          

  

Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas - CNPJ 15.715.984/0001-64 - Tel. (92) 3345-0826                                        

AV, Umberto Calderaro Filho, n o 1015, Sala 104, Parque Dez de Novembro — CEP 69.055-700 — Manaus/AM 

 

3.4 O ato de recebimento de currículos não importa em promessa ou compromisso de contratação dos 

candidatos.  

 

 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

  

4.1. A relação com os nomes dos candidatos convocados para as etapas seletivas eliminatórias e/ou 

classificatórias, bem como as datas e horários de aplicação, será divulgada através do site www.segeam.com.br. 

  

4.2. A SEGEAM se reserva no direito de proceder alterações neste processo seletivo, podendo fazer inclusões 

ou exclusões de Avaliações Teóricas e Práticas, de Habilidades e Atitudes e Técnica/Comportamental mantida 

a concorrência/igualdade do procedimento.  

 

4.3. O processo seletivo obedecerá às etapas eliminatórias e classificatórias, a saber:  

  

1ª Etapa – Triagem e Análise Curricular – caráter eliminatório  

  

a) Será feita análise curricular confrontando o perfil solicitado com o currículo recebido para               

pré-seleção dos candidatos. Serão selecionados os candidatos que apresentarem a Formação 

Acadêmica (conhecimento formal da área), Histórico Profissional (habilidades adquiridas na área) 

e Atualização Profissional (Atitudes frente à busca de aperfeiçoamento na área).  

  

b) Os currículos com informações incompletas e confusas não serão avaliados.  

  

c) A análise entre a compatibilidade do currículo e o perfil da vaga obedecerá a critérios próprios da 

SEGEAM, conforme parâmetros internamente estabelecidos.  

  

d) Após a triagem curricular, os candidatos serão convocados através de listagem divulgada no site 

www.segeam.com.br onde constará a data e horário da realização das avaliações.   

  

e) Em caso de grande oferta serão incluídos no processo seletivo apenas os 30 primeiros currículos 

que atendam ao perfil da vaga.  

  

2ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos Básicos e Específicos – caráter eliminatório 

  

f) A avaliação escrita é composta por questões objetivas e/ou subjetivas. Os candidatos deverão 

chegar ao local da avaliação com no mínimo 20 minutos de antecedência munidos de documentos 

de identificação (com foto) e caneta esferográfica (preta ou azul).  

  

g) Por política da Associação, o candidato não poderá levar o Caderno de Questões e rascunhos.  

  

h) Não será permitido ao candidato efetuar consultas em livros, apostilas e aparelhos eletrônicos 

durante a realização das avaliações, sendo excluído do Processo Seletivo, o candidato que for 

surpreendido fazendo uso dos materiais citados.  

  

i) Na hipótese da avaliação ser entregue a lápis, a mesma não será corrigida, sendo atribuída nota 

zero ao candidato.  
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j) A(s) questão(ões) de múltipla escolha que contiver(em) mais de uma marcação será(ão) 

desconsiderada(s), não sendo atribuída(s) pontuação(ões), assim como quaisquer outras rasuras ou 

letras ilegíveis, que comprometam a correção quanto ao entendimento da resposta do candidato.  

  

k) As avaliações escritas serão realizadas na sede da Associação, conforme listagem de 

candidatos publicadas no site www.segeam.com.br. 

 

l) Serão convocados para as demais etapas seletivas, os candidatos que obtiverem média igual 

ou superior a 6,0 (seis). 

 

m) A avaliação será aplicada, com total máximo de 10 pontos, e obterá peso 01. 

 

 

3ª Etapa – Entrevista Técnica e Comportamental– caráter classificatório  

 

n) Objetiva-se com essa etapa, possibilitar um maior conhecimento do candidato, com 

levantamento de informações que permitam a avaliação da adequação das competências técnicas 

e comportamentais exigidas para o cargo.   

 

o) A entrevista técnica e comportamental será aplicada com total máximo de 10 pontos e obterá 

peso 02.     

 

  

 CRONOGRAMA  

  

ATIVIDADE PERÍODO  

Divulgação da vaga. A partir do dia 31/08/2020  

Prazo para envio dos currículos.  31/08/2020 a 04/09/2020 

Publicação da relação dos candidatos selecionados, após triagem dos 

currículos. 

09/09/2020 

Aplicação da Avaliação de Conhecimentos Básicos e Específicos. 11/09/2020 

Divulgação da relação de candidatos com a(s) data(s) e horário(s) 

para a Entrevista Técnica e Comportamental. 

16/09/2020 

Entrevista Técnica e Comportamental. 21 e 22/09/2020 

Resultado Final. 24/09/2020 
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5. DA NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO:  

  

5.1. A nota final no Processo Seletivo será a média da somatória das pontuações obtidas de acordo com as 

etapas realizadas, na qual deverão obter a média igual ou superior a 6,0 (seis) para alcançar a classificação.   

  

5.2. Em caso de empate na nota final, os critérios de desempate seguirão a seguinte ordem:  

  

a) Obtenção da maior pontuação na entrevista técnica e comportamental; 

b) Obtenção da maior nota na Avaliação escrita;  

c) Maior tempo de Associação; 

d) Maior idade; 

 

5.3. Os candidatos classificados neste processo seletivo com média final igual ou superior a 6,0 (seis), irão 

compor um banco de cadastro reserva, por ordem de classificação final, para ser utilizado de acordo com a 

necessidade da Associação;  

  

5.4. A aprovação do candidato no processo seletivo não gera direito de contratação pela Associação; 

  

6. DA ADMISSÃO:  

  

6.1. Após o resultado, havendo disponibilidade da vaga, o departamento de Gestão de Pessoas, convocará o 

candidato apto para sua apresentação, encaminhando-o para os exames de mudança de função, 

solicitando a documentação exigida para contratação.  

  

6.2. O candidato apto, de posse do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO - entregará os documentos conforme 

solicitados.  

  

6.3. O candidato apto, será submetido ao período de adaptação na nova função, por um período de      30 

(trinta) dias, onde seu desempenho no cargo será avaliado. 

 

  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

  

7.1. A participação do candidato no processo seletivo implicará no seu pleno conhecimento e aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste processo seletivo, das quais não poderá alegar desconhecimento, 

sendo, igualmente, de sua responsabilidade o acompanhamento das informações divulgadas no site 

www.segeam.com.br.  

 

7.2. O candidato que desejar esclarecer dúvidas acerca do resultado final, disporá de 48 (quarenta e oito) 

horas, a contar do dia subsequente à data da divulgação do citado resultado, no horário de 8:30 às 17:30 horas, 

através do site www.segeam.com.br, informando o número do processo seletivo.  

  

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Na hipótese da solicitação ser 

inconsistente ou intempestiva, o pedido será preliminarmente indeferido.  

  

7.4. Após o prazo citado no item 7.2., não caberão manifestações futuras.  

 

 

 

http://www.segeam.com.br/
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7.5. Caberá a SEGEAM a divulgação do Resultado Final, do candidato aprovado. 

 

7.6.  Todas as informações, acerca do presente processo seletivo, serão devidamente divulgadas no site 

www.segeam.com.br. 

  

7.7. Os itens deste documento poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data de convocação 

dos candidatos para a avaliação correspondente.  

  

7.8. A SEGEAM poderá cancelar o presente processo seletivo, em qualquer fase que se encontre, por 

decisão circunstanciadamente justificada pelo órgão responsável pelo cancelamento.  

  

7.9.  A Comissão do Processo Seletivo poderá anular as avaliações ou admissão do candidato a qualquer 

tempo, desde que seja verificada falsidade de declaração ou irregularidade nas provas em que se 

submeter.  

  

7.10. O presente documento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em       

contrário.  

  

  

 

 

Manaus-AM, 31 de Agosto de 2020.  

  

  

SEGEAM - AM 


