FILIADA À CONFEDERAÇÃO DAS MISERICÓRDIAS DO BRASIL
Certificada como Hospital de Ensino pela Portaria Interministerial nº 2. 576 de 10/10/2007.
COMPLEXO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

EDITAL Nº 01/2022 – GQ/HC

EDITAL
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MISERICÓRDIA DE SOBRAL

O Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral (CSCMS) torna público, por meio
deste Edital, as Normas Gerais para o processo de seleção de avaliadores internos
e avaliadores clínicos para atuarem nas Unidades do Complexo realizando
Auditorias Internas e Auditorias Clínicas, por um período de 03 anos.

1.

Público Alvo e Requisitos para Inscrição
Poderão se inscrever no processo seletivo, profissionais que preencham o perfil

abaixo especificado:
●

Profissionais administrativos ou assistenciais do CSCMS que possuam cargo

de ensino superior e conhecimento das normas da Organização Nacional de
Acreditação (ONA);
●

Profissionais que não possuam registro de medida administrativa (orientações

com advertências ou suspensões) desde a sua admissão;
●

Profissionais que possuam autorização do coordenador para participação nos

processos de auditorias internas e clínicas a partir da assinatura do documento de
ciência disposto no Anexo A.

2.

Processo Seletivo
Este processo seletivo será realizado pela Gestão da Qualidade (GQ) do

Hospital do Coração de Sobral e compreenderá em:
●

Análise da ficha de inscrição;

●

Entrevista (fase classificatória).

Na ocasião da entrevista, o desempenho do candidato será avaliado e deverá
definir a inclusão ou não na equipe de avaliadores internos da Instituição. Serão
avaliados os seguintes requisitos:
●

Competências tais como ética, criatividade, curiosidade, versatilidade,

tenacidade e autoconfiança;
●

Conhecimento acerca da interação entre os vários processos da empresa;

●

Bom relacionamento interpessoal;

●

Comunicação clara e objetiva;

●

Noções de qualidade.
Será selecionada a quantidade de candidatos correspondente às demandas da

instituição no período de seleção.

3.

Documentos exigidos para a Inscrição:

-

Currículo resumido do candidato;

-

Anexo A devidamente preenchido: Ficha de Inscrição com Declaração de

Autorização do Gestor quanto à disponibilização do candidato para as atividades.

4.

Inscrição

-

Período de inscrição: 27 de junho a 01 de julho de 2022.

-

Procedimento: O candidato deverá efetivar sua inscrição enviando os 2

documentos

exigidos

no

item

3

para

o

e-mail

gestaodequalidadehc@stacasa.com.br com o título do e-mail “Seleção de
avaliadores”.

5.

Critérios de Desclassificação
Será desclassificado o candidato que deixar de cumprir ou não atender

qualquer um dos itens especificados neste Edital para inscrição, ou não participar
integralmente das atividades de formação de avaliadores internos e avaliadores
clínicos (capacitação).

6.

Cronograma de Seleção

7.

Atividade

Período

Inscrições

27/06 a 01/07/2022

Divulgação das Inscrições Deferidas

08/07/2022

Entrevistas

13 e 14/07/2022

Divulgação do Resultado Final

15/07/2022

Treinamento dos Auditores Aprovados

A definir

Contrato e Certificação
As atividades de Avaliador não serão remuneradas.
As atividades de Avaliador Interno e Avaliador Clínico terão validade de 03

anos, após este prazo, será realizado um novo processo seletivo.
Após a conclusão do período de 3 anos, os avaliadores receberão certificado
de participação nas atividades de auditorias internas do sistema de gestão da
qualidade, a depender da carga horária de atuação. A emissão do certificado estará
condicionada à participação integral do avaliador em pelo menos 75% das ocasiões.

8.

Benefícios atribuídos aos Avaliadores Internos aprovados

●

Certificação comprobatória de atuação enquanto avaliador interno, conforme

condições dispostas no item 7;
●

Direito à Folga Aniversário acordada com a coordenação.

9.

Informações Gerais
Não caberão recursos ao processo seletivo e seus resultados. Os casos

omissos e as situações não previstas serão tratados pela Gestão da Qualidade.
Informações adicionais poderão ser solicitadas pelo endereço eletrônico
gestaodequalidadehc@stacasa.com.br ou pelo ramal 8549.

Sobral, 20 de junho de 2022.

______________________________________
Klebson Carvalho Soares
Diretor Geral do CSCMS

________________________________________
Dra. Maria da Conceição Nunes da Silva
Diretora de Enfermagem do CSCMS

________________________________________
Kairo Cardoso da Frota
Coordenador da Gestão da Qualidade- HC
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ANEXO A
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo: _____________________________________________________
CPF: _____________________________ Matrícula: ________________________
Endereço: ___________________________________________________________
Cargo Atual: ______________________ Setor Atual: _________________________
Formação Acadêmica: ( ) Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Contato (whatsapp): (

) _____________________

E-mail: _____________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO GESTOR
Eu,_______________________________________ (Nome completo do candidato),
RG nº _____________________, Crachá nº ________, venho respeitosamente me
inscrever no processo seletivo de avaliadores internos e avaliadores clínicos do
CSCMS (Edital Nº 01/2022- GQ-HC). Declaro estar de acordo e em conformidade com
os requisitos do respectivo edital.

Atenciosamente,

______________________________________
Assinatura do Candidato

Declaro estar de acordo com a inscrição acima:
______________________________________
Assinatura do Gestor do Candidato

Sobral, _______ de _________ de 2022.

*Anexar o Currículo

