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PROCESSO SELETIVO
EMERGENCIAL

HOSPITAL REGIONAL
DO LITORAL NORTE
Inscrições presenciais nos dias

03, 04, 05 e 06
de fevereiro

SEJA
MAIS VOCÊ

Contratação e cadastro reserva para 38
diferentes cargos. No total, serão mais de 500
vagas a serem preenchidas entre março e
dezembro de 2020. As remunerações variam
entre R$ 1.200,00 e R$ 7.200,00. Para participar,
compareça à Associação Comercial e
Empresarial de Caraguatatuba (ACE), na Rua
Eng. João Fonseca, 484 - Centro, Caraguatatuba,
das 9h às 16h.

CONFIRA A SEGUIR OS DOCUMENTOS EXIGIDOS
E OS PRÉ-REQUISITOS POR CARGO.
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PROCESSO SELETIVO
EMERGENCIAL

O

1 PASSO
Antes de se apresentar para participar
do processo, verifique se está com todos
os documentos necessários (originais e
cópias), de acordo com o pré-requisito
da seleção emergencial.

O

2 PASSO
Nos dias 03, 04, 05 ou 06/02, dirija-se à
Associação Comercial e Empresarial de
Craguatatuba para entrega da ficha de
inscrição preenchida e dos documentos.
Endereço: Rua Eng. João Fonseca, 484 Centro, Caraguatatuba .

O

3 PASSO
o

Acompanhe o resultado da 1 fase a partir do
dia 10/02 no site www.isgsaude.org.
No menu superior, clique em “trabalhe conosco” /
‘processos seletivos’ / Selecione a aba ‘HRLN’ / Clique em
‘Resultados e Convocações’ / Procure pelo processo seletivo
Emergencial.

O

4 PASSO
2ª fase da seleção: prova objetiva, a partir
do dia 17/02/2020.
Acompanhe no site a divulgação do
resultado.

O

5 PASSO
O

3ª fase da seleção: entrevista por
competência, por vaga, a partir do
dia 02/03/2020.

ESTRE CRONOGRAMA É ESTIMATIVO,
PODENDO SER ALTERADO A CRITÉRIO DO ISG.

6 PASSO
Confira no site a publicação dos
resultados finais e da listagens de
cadastro reserva até o dia 17/04/2020.

DOCUMENTAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS POR CARGO

ATENÇÃO: As experiências poderão ser comprovadas por meio de cópia e original de Carteira de Trabalho ou declarações firmadas pelo
responsável da instituição, em papel timbrado onde conste número do CNPJ, endereço e telefone de contato.
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