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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO nº 01/2022 - BARUERI-SP 

 
A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE em colaboração com a Prefeitura Municipal de Barueri por meio 

de sua Secretaria Municipal de Saúde, torna pública a realização do Processo Seletivo nº 05, sob o 

regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), objetivando o preenchimento das vagas indicadas 

na Tabela, item 1.1, que faz parte integrante deste Edital, visando o desenvolvimento e a viabilização do 

Contrato de Gestão nº 455/2019, envolvendo o gerenciamento, operacionalização e execução das 

ações e serviços de saúde do CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA MARIANO MENEGHIN. 
 

O Processo Seletivo reger-se-á pelas disposições contidas neste documento, as quais fazem parte 

integrante deste edital. 
 

1. DO PROCESSO SELETIVO 
 

1.1 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas conforme tabela abaixo, que faz parte 

integrante deste Edital, e para cadastro de vagas que vierem a surgir dentro do prazo de validade do 

Processo de um ano, prorrogável por igual período. 

CARGO CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
BASE 

EXIGÊNCIA 

AGENTE ADMINISTRATIVO 180 horas/ mês R$ 1.290,00 Ensino Médio Completo 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 200 horas/ mês R$ 1.724,80 Ensino Médio Completo/ Superior Cursando 

ASSISTENTE SOCIAL 150 horas/ mês R$ 3.126,20 Superior Completo 

AUXILIAR DE COZINHA 200 horas/ mês R$ 1.622,71 Ensino Fundamental 

COPEIRA(O) 200 horas/ mês R$ 1.660,44 Ensino Fundamental 

COZINHEIRA(O) 200 horas/ mês R$ 1.846,93 Ensino Fundamental 

ENFERMEIRA(O) DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 200 horas/ mês R$ 4.096,40 Superior Completo 

ENFERMEIRA(O) 180 horas/ mês R$ 3.686,76 Superior Completo 

MAQUEIRO 180 horas/ mês R$ 1.646,95 Ensino Médio Completo/ Superior Cursando 

TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 180 horas/ mês R$ 2.134,44 Ensino Médio + Técnico (Completo) 

TÉCNICA(O) DE RADIOLOGIA 120 horas/ mês R$ 2.559,93 Ensino Médio + Técnico (Completo) 

TÉCNICA(O) DE SEGURANÇA DO TRABALHO 200 horas/ mês R$ 3.632,86 Ensino Médio + Técnico (Completo) 
       Tabela, item 1.1 

 

1.2 O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contados a partir da data da 
publicação do presente Edital, podendo, a critério da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, ser prorrogado 
uma vez por igual período. 
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1.3        O processo seletivo contará com 04 (quatro) etapas: 

1ª - Inscrição, preenchimento do formulário pela internet no site https://www.institutocisne.org.br e 
envio do currículo em PDF; 
2ª - Análise curricular dos inscritos e seleção para participação do processo seletivo. 

3ª - Participação de dinâmica em grupo e avaliação psicológica, mais, entrevista com realização de 
prova técnica com o responsável por cada área de atuação. 
4ª - Entrega de documentos e Exame Médico dos aprovados. 

 

1.4 Os cargos, as vagas, inclusive as que contemplam as Pessoas com Deficiência (PcD), a carga horária 
semanal, os vencimentos e os requisitos/escolaridade exigidos são os estabelecidos na tabela, item 1.1, 
que faz parte integrante deste Edital. 

1.5 O candidato aprovado e contratado deverá prestar serviços com carga horária de acordo com a 
tabela, item 1.1, a ser definido posteriormente no momento da contratação pela ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE CISNE, visando a atender a necessidade do município na cobertura do serviço a ser 
prestado. 

1.6 Além do vencimento mensal descrito para o cargo, serão oferecidos os benefícios previstos em Lei 
e na Convenção Coletiva de cada cargo. O empregado será avaliado durante o período de 90 (noventa) 
dias, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 445 da CLT. 

 
1.7 O CENTRO DE DIAGNÓSTICO MARIA MARIANO MENEGHIN tem funcionamento de segunda a 
sábado, das 07h00 às 19h00; e para os exames de Polissonografia, o atendimento é de segunda a 
sexta-feira, no período noturno, das 19h00 às 07h00. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão realizadas, via internet, no período de 28/03/2022 a 01/04/22 pelo 
preenchimento do formulário no site https://www.institutocisne.org.br e envio do currículo. 

 

2.2 INSCRIÇÕES REALIZADAS FORA DESSE PERÍODO SERÃO DESCARTADAS. 
 

2.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação de todas as normas e 
condições estabelecidas neste Edital em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 

 

2.4 O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como, pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição. O candidato que não satisfizer a todas as condições estabelecidas neste 
Edital não será admitido. 
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2.5 O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, serão anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e etapas, e que o fato seja constatado 
posteriormente. 

 
2.6 No ato da inscrição, o candidato deverá indicar sua opção de cargo, observado na tabela, item 1.1, 
deste Edital. 

 

2.7 O candidato poderá optar por se inscrever em mais de um cargo, desde que faça para cada cargo 
uma ficha de inscrição separada, conforme tabela, item 1.1, deste Edital. 

 

2.8 Efetivada a inscrição, não será permitida alteração das informações apontadas na ficha de inscrição. 
 

2.9 Para inscrever-se, o candidato deverá no período de inscrição: 

2.9.1 Acessar o site https://www.institutocisne.org.br e clicar no botão “BARUERI” correlato ao Processo 
Seletivo no Município de Barueri-SP; 

2.9.2 Ler na íntegra o Edital deste Processo Seletivo, disponível em PDF no topo do formulário; 

2.9.3 Preencher o Formulário de Inscrição no site, no qual declarará estar ciente das condições exigidas 
e das normas expressas no Edital, juntar currículo em .pdf; 

2.9.4 Clicar no botão ENVIAR os dados da inscrição; 

2.9.5 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá estar ciente de que disporá dos requisitos 
necessários para as Condições de Inscrição, tendo conhecimento e estando de acordo com as 
exigências deste Edital, principalmente, as especificadas a seguir, que devem ser comprovadas à época 
da posse: 

 

a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e 

obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436/72, Constituição Federal, §1º do  

Artigo 12 de 05/10/88 e Emenda nº 19, de 04/06/98 - Artigo 3º; 

b) Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 

c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar, nos termos do Decreto nº 57.654/66, 

alterado pelo Decreto nº 93.670/86; 

d) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
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e) Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício do cargo, comprovada 
em inspeção realizada pelo Departamento Técnico de Medicina e Segurança do Trabalho, do Instituto Cisne; 
 

f) Não ter sido demitido por justa causa por órgão público federal, estadual e municipal; 

g) Não possuir antecedentes criminais; 

h) Não estar, no ato da posse, com idade de aposentadoria compulsória; 

i) Não receber, no ato da posse, proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal; 

 
 

3. DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD 

3.1 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever neste Processo Seletivo 
desde que os cargos pretendidos sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, conforme 
estabelece o Artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, Lei nº 7853 de 1989 regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 

3.2 É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nos cargos especificados no Decreto 
Federal nº 3.298 de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004. 

3.3 Em obediência ao disposto no Decreto 3.298 de 20/12/1999, aos candidatos com deficiência 
habilitados, será reservado um percentual das vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de 
validade deste Processo Seletivo. 

3.4 O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se os cargos e programa especificados na tabela 
item 1.1 deste Edital, se são compatíveis com a sua deficiência. 

3.5 As vagas definidas na tabela item 1.1 deste Edital que não forem providas por falta de candidatos, 
por reprovação no Processo Seletivo ou por não enquadramento como deficiente na perícia médica, 
serão preenchidas pelos demais candidatos. 

3.6 O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá, na inscrição, declarar sua deficiência, e 
em caso de seleção do currículo para próxima fase, deverá, no dia da dinâmica e avaliação psicológica, 
entrevista e prova, trazer o laudo médico especificando a deficiência e suas aptidões, além do currículo 
impresso. 

3.7 Os candidatos com deficiência que não realizarem a inscrição conforme as instruções constantes 
deste Item não serão considerados como tal. 
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3.8 Os candidatos inscritos como pessoa com deficiência e aprovados nas etapas do Processo Seletivo 
serão convocados pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE para perícia médica, com a finalidade de 
avaliação quanto à deficiência e a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência 
declarada. 

3.12 Será excluído da lista especial (pessoa com deficiência) o candidato que não tiver configurada a 
deficiência declarada, (“declarado” como não apresentando deficiência pelo órgão de saúde 
encarregado da realização da perícia), passando a figurar somente na Lista Geral e será excluído do 
Processo Seletivo o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do 
cargo. 

 

4. DA DINÂMICA EM GRUPO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, ENTREVISTA E PROVA, E ENTREVISTA 
COM O RESPONSÁVEL DA ÁREA. 

 

4.1 Os candidatos selecionados para TERCEIRA ETAPA do Processo Seletivo, dinâmica em grupo com 
avaliação psicológica, e entrevistas mais prova com o gestor correspondente a cada área de atuação, 
serão colocados como CONVOVADOS no site https://www.institutocisne.org.br 

 

4.2 Nesta Etapa, os candidatos selecionados deverão entregar pessoalmente, as fotocópias simples dos 
documentos que comprovem os títulos obtidos descritos no currículo e a(s) declaração(s) que 
comprove(m) a(s) experiência(s) profissional(is) em serviço, relativa(s) ao cargo para o qual o 
candidato se habilitou no ato da inscrição e currículo impresso. 
 

4.3 O candidato que faltar nesta Etapa será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo, não 
havendo segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato. 

4.5 Poderão ser convocados para esta fase até 10 (dez) candidatos por vaga. Será aprovado somente os 
candidatos referentes ao número de vagas efetivamente existentes. Os demais candidatos classificados 
ficarão em cadastro reserva para vagas que vierem a surgir, considerado o prazo de validade deste 
Processo Seletivo e a implantação gradativa dos serviços no CENTRO DE DIAGNÓSTIGO MARIA 
MARIANO MENEGHIN. 

 
5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

5.1 O resultado final será obtido a partir do consenso entre a dinâmica com a psicóloga institucional e o 
resultado obtido na prova específica e avaliação do responsável por cada área de atuação. 
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5.2 Em caso de empate terá preferência o candidato que, sucessivamente: 

a) Tiver maior idade (conforme Lei do Idoso nº 10.741/2003); 
b) Obtiver o maior número de pontos na prova específica; 
c) Obtiver o maior tempo de experiência profissional acumulada em serviço; 

5.3 Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, 
inclusive as pessoas com deficiência, que foram convocados para participarem do PROCESSO 
SELETIVO e outra lista dos CONTRATADOS, os demais candidatos ficarão no Cadastro Reserva da 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE. 

 
6. DA CONTRATAÇÃO (EXAME MÉDICO E ENTREGA DE DOCUMENTOS) 

6.1 A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente a necessidade das contratações e as vagas 
disponíveis, observado a classificação dos candidatos aprovados e a implantação gradativa dos serviços 
prestados no CENTRO DE DIAGNÓSTICOS MARIA MARIANO MENEGHIN. 

6.2 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, 
respeitará o cadastro reserva. 

6.3 A convocação para contratação será realizada por e-mail ou contato via telefone; 
 

6.4 O candidato que não comparecer na data aprazada para a realização do processo admissional 
(exame admissional e entrega de documentos) estará eliminado do Processo Seletivo. 

6.5 Os candidatos no ato da contratação, deverão apresentar os seguintes documentos (cópia): 

 

1. 1 (uma) FOTO 3X4 

2. RG - Não pode ser CNH 

3. CPF 

4. PIS 

5. TÍTULO ELEITORAL 

6. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (conta de energia elétrica, água ou telefone) 

7. CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CASAMENTO OU AVERBAÇÃO 

8. CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CPF FILHOS (para filhos menores de 14 anos) 

9. CTPS ORIGINAL (carteira de trabalho) 
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10. RESERVISTA 

11. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO (ensino médio, técnico ou superior) 

12. REGISTRO PROFISSIONAL (se possuir) 

13. ANUIDADE CONSELHO DE CLASSE (se possuir) 

14. CONTA CORRENTE 

15. NÚMERO DE REGISTRO DO SUS 

16. CNH (se possuir) 

17. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL 

18. PcD - LAUDO MÉDICO ATUALIZADO 

19. ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 

20. QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO e-SOCIAL 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Todas as convocações, avisos e resultados serão disponibilizados no site do ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE CISNE no endereço https://www.institutocisne.org.br 

7.2 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 
Processo Seletivo valendo para esse fim, a homologação do Processo Seletivo. 

 

7.3 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 
verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da 
contratação e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas 
de ordem administrativa, civil e criminal. 

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, no que se refere à 
realização deste Processo Seletivo. 

Barueri, 28 de março de 2022. 

 

 

     ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS 
       Neuropsicólogo 
       PRESIDENTE 
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DESCRIÇÕES DOS CARGOS 
 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

Executar serviços de apoio na área de atendimento, recepcionar os pacientes, recebendo informações de 
documentos pessoais, pedidos ou guias médicas, cumprir todo o procedimento necessário para um bom 
atendimento.  
Cabe a essa função verificar os pedidos e guias e lançar no sistema corretamente, após o atendimento é 
necessário digitalizar o pedido que será anexado no sistema.  
Ao final do atendimento também será feito o faturamento dos exames do dia. 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Auxiliar os agentes administrativos no suporte e utilização dos sistemas informatizados, revisando, monitorando 
e garantindo a qualidade e solucionando os problemas técnicos. 
 

ASSISTENTE SOCIAL 
Planejar, organizar, elaborar e definir fluxos, apresentar periodicamente relatórios, dados estatísticos e 
analíticos, promover parcerias intersetoriais. Discutir os casos complexos com as equipes multidisciplinares, 
cadastrar e organizar os recursos da comunidade, intervir em situações que ultrapassam a questão da saúde, 
do usuário e que exijam uma intervenção social, implantando um fluxo de encaminhamento para a rede 
socioassistencial, orientando ao usuário quanto aos seus direitos sociais; notificar os casos de violência e outras, 
realizando as devidas orientações e procedimentos do Serviço Social; Realizar abordagem social do usuário/ 
familiar para coletar dados de importância social e informar quantos as normas e rotinas do Centro de 
Diagnóstico; Realizar os procedimentos específicos da demanda espontânea e/ou recebida de alguma 
Unidade/Setor, visando à mediação dos problemas. 
 

AUXILIAR DE COZINHA 
Auxiliar o cozinheiro na preparação das refeições, separar ingredientes e instrumentos necessários e dar início 
ao preparo do cardápio, processar os alimentos conforme orientações do cozinheiro, organizar e manter limpa 
a área de trabalho. Conferir o kit retirado do estoque. Pré-preparar os alimentos sob sua responsabilidade 
(hortaliças, frutas, cereais, sobremesas, carnes, bebidas, entre outros). Encaminhar para as áreas de destino, 
verificar o funcionamento de equipamentos e comunicar a necessidade de manutenção ou conserto.  
Organizar e manter limpa a área de trabalho. 
 

COPEIRA(O) 
Organizar e limpar a área de distribuição; arrumar os utensílios diretos; verificar se o balcão de distribuição está 
ligado e em funcionamento, manter limpo o balcão de distribuição; controlar a distribuição das refeições, 
realizando a reposição das preparações e de utensílios.  Auxiliar o cliente durante o servimento, realizar a 
colheita de amostras, controlar o fluxo de clientes, verificar o funcionamento de equipamentos e comunicar a 
necessidade de manutenção ou conserto.  
Ser educado e prestativo. 

 
 
 
 



9 de 9 9 de 9 

 
 
 
 
 
 
 

 ICEPES - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA 
 CNPJ/MF nº 56.322.696/0011-07 
 Av. Sebastião Davino dos Reis, 786 - CEP 06414-007 - Barueri-SP 
 Telefones: +55 11 3198 9744 
 e-mail: cdbarueri@institutocisne.org.br  

 

    

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS 

CNES 6488978 
CRM 946860 

CEBAS 71000.037143/2018-52 
https://www.institutocisne.org.br  

https://instagram.com/institutocisne  

 
 

COZINHEIRA 
Conferir o kit de materiais para a execução do cardápio, solicitar materiais necessários ao estoquista, executar 
o cardápio do dia, junto à equipe de produção; coordenar a equipe de auxiliares de cozinha. Manter a higiene 
do local de trabalho; cuidar da apresentação dos pratos servidos. 
Observar o cardápio diário e responsabilizar-se pela elaboração dele.  
Finalizar os pratos sob sua responsabilidade. Verificar o funcionamento de equipamentos e comunicar a 
necessidade de manutenção ou conserto. 
 

ENFERMEIRA(O) DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 
Prestar assistência aos pacientes e funcionários; coordenar e planejar ações e auditar serviços de enfermagem. 
Cabe a função implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade e realizar pesquisas.  
Ministrar treinamentos ligados a educação continuada. 
 

ENFERMEIRA(O) 

Liderar a equipe de técnicos de enfermagem, orientando na rotina e procedimentos da área. Dar apoio na 
elaboração das escalas, prestar assistência ao paciente, planejar ações e auditar serviços de enfermagem. 

 
MAQUEIRO 

É responsável pelo acolhimento e cuidado no transporte de pacientes, cabe a esta função conduzir os pacientes 
no interior da unidade para realização dos exames. 
 

TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem, prestar assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e 
bem-estar, administrar medicamentos e coletar material para análise de exames. Organizar o ambiente de 
trabalho e dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança.  
Realizar registros e elaborar relatórios técnicos. 
 

TÉCNICA(O) DE RADIOLOGIA 
Realizar exames de diagnóstico ou de tratamento; processar imagens e/ou gráficos; planejar atendimento; 
organizar área de trabalho, equipamentos e acessórios; operar equipamentos; preparar paciente para exame 
de diagnóstico ou de tratamento; atuar na orientação de pacientes, familiares e cuidadores e trabalhar com 
biossegurança. 

 
TÉCNICA(O) DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança do trabalho; realizar diagnóstico da 
situação de SST da instituição; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio 
ambiente.  
Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; integrar processos de negociação.  
Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; investigar, analisar acidentes de trabalho e 
recomendar medidas de prevenção e controle. 
 


