EDITAL DE SELEÇÃO Nº 03/2013
Edital de seleção de Enfermeiro – NOVEMBRO de 2013

A Fundação PLAMHUV – Plano Médico Hospitalar dos Hospitais Unidos de Viçosa,
CNPJ 14.408.631/0001-59, entidade privada sem fins lucrativos com sede em Viçosa, no
estado de Minas Gerais, torna públicas as normas para preenchimento de 01 (uma) vaga
para a função de Enfermeiro.

1. Sobre o PLAMHUV
A FUNDAÇÃO PLAMHUV é uma fundação assistencial sem fins lucrativos que tem
por objetivo operar planos de saúde e auxiliar a gestão e manutenção dos hospitais
filantrópicos Hospital São João Batista – Fundação Assistencial Viçosense, e Hospital São
Sebastião – Casa de Caridade de Viçosa. O PLAMHUV atua no setor de saúde
suplementar, sendo considerada uma instituição sólida e com grande relevância social.

2. Descrição do cargo, jornada de trabalho e remuneração
O profissional será contratado para uma jornada de 40h semanais, com
responsabilidade, dentre outras, pelas atividades descritas abaixo, sendo a remuneração
do cargo divulgada apenas ao candidato classificado para a segunda etapa do processo
seletivo:
• coordenar as ações de prevenção e cuidados com a saúde dos
beneficiários do plano;
• acompanhar a evolução dos grupos de pacientes, propondo ações que
levem à melhoria das condições de saúde dos mesmos;
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• participar da elaboração e implantação do novo modelo assistencial do
Plamhuv;
• supervisionar os serviços dos demais profissionais envolvidos nas ações
assistenciais e preventivas;
• elaborar e implantar, em conjunto com outros profissionais, protocolos
assistenciais e linhas de cuidados;
O valor de remuneração será informado aos candidatos habilitados para a segunda
fase do processo seletivo.

3. Qualificações profissionais
É exigida como pré-requisito a formação em curso superior completo em
Enfermagem, em faculdade reconhecida pelo MEC, e desejável experiência em
programas assistenciais.
O candidato deve ter liderança, disciplina, pró-atividade e persuasão, fluência
verbal e escrita, além de ter capacidade de gerenciar conflitos e de elaborar/monitorar as
etapas de um planejamento.

4. O processo seletivo, inscrição e divulgação do resultado final
O processo seletivo será composto por 2 (duas) etapas eliminatórias, sendo:
• seleção de currículo;
• entrevista pessoal e dinâmica de grupo.
O

interessado

deverá

realizar

sua

inscrição

enviando

um

e-mail

para

administrativo@plamhuv.com.br, com o assunto “Enfermagem – currículo”. O e-mail
deverá conter em anexo o currículo do candidato em formato “.pdf ” e telefone para
contato.
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As inscrições somente serão recebidas até as 18 horas do dia 17 de novembro
de 2013, sendo consideradas apenas aquelas que preencherem os requisitos
mencionados neste edital. A partir da data final para envio das inscrições, serão marcadas
as entrevistas com os candidatos selecionados.
Ao final de cada etapa o PLAMHUV entrará em contato com o candidato para
informar sobre o processo seletivo.

5. Disposições finais
Os casos omissos serão decididos pela Diretoria e pela Superintendência da
Fundação PLAMHUV, não cabendo recurso das decisões.
O PLAMHUV reserva-se no direito de fazer alterações neste edital, reservando a
elas a mesma publicidade dada ao edital original.
Viçosa, 5 de novembro de 2013.

Superintendência da FUNDAÇÃO PLAMHUV
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