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EDiTAL N.° 01ノ2022-HPノ DEノESHP

Edital de abertura do Processo Seletivo para o
Programa Jovens Aprendizes - Curso de Assistente
Administrativo - Aprendizagem Profissional por
Ocupag5o, parceria entre a ESHP e Hospital
Pomp6ia.

O Diretor da Escola de Saride do Hospital Pomp6ia (ESHP), no uso de suas

atribuig6es regimentais e considerando o disposto na legislagSo vigente, torna p[blico o presente

edital de abertura do Processo Seletivo para o Programa Jovens Aprendizes - Curso de Assistente

Administrativo - Aprendizagem Profissional por Ocupagao, parceria entre a ESHP e Hospital
Pomp6ia.

1 OAS DTSPOSTC6TS pRrUUtWrS
a) O presente Processo Seletivo destina-se ao provimento de Jovens Aprendizes para o
preenchimento de 32 vagas.

b) E de responsabilidade da Comiss6o de SelegSo, as etapas de seleg5o, descritas nesse edital,
assim como divulga96o dos resultados.

c) A etapa de andlise da documentagSo para assinatura dos contratos de aprendizagem e as

devidas assinaturas dos contratos de aprendizagem dos candidatos selecionados e aprovados, ser6

de responsabilidade do Departamento Pessoal do Hospital Pomp6ia.

d) O Programa de Aprendizagem a que se refere este Processo Seletivo 6 na drea de Assistente

Administrativo - Aprendizagem Profissional por Ocupagdo.

e) A carga hor6ria de atividade do programa 6 de 20 horas semanais, distribuidas em 05 periodos

de 04 horas, totalizando 100 horas/m6s.

f) O curso te6rico e as atividades pr6ticas do mesmo, acontecerEo no turno da tarde,
compreendido entre o hor6rio das 13h30 is 17h30. O candidato dever6 ter esse turno disponivel.
g) A remuneragSo mensal do Jovem Aprendiz serd de RS607,09 (seissentos e sete reais e nove

centavos), acrescido de vale alimentagEo no valor de RS200,18 (duzentos reais e dezoito
centavos). Haverd a possibilidade da solicitaESo de vale-transporte (duas passagens por dia de

atividade), sendo essa e outras quest6es legais, passiveis de descontos nos vencimentos.

2 DO CONCEITO E DO CURSO

2.1 DO CONCETTO

a) Aprendiz:6 o maior de 14 (quatorze) anos e menor de 24 (vinte e quatro) anos que celebra

contrato de aprendizagem, nos termos do art. 428 da ConsolidagSo das Leis do Trabalho - CLL em

conformidade com o disposto no Decreto ns 5.598/2005. Em observincia aos principios contidos
no art.227 da ConstituigSo Federal e no Estatuto da Crianga e do Adolescente.

b) Ap6s o t6rmino do contrato de aprendizagem, os jovens aprendizes n6o ser6o automaticamente
efetivados no quadro funcional do Hospital Pomp6ia, no entanto, poderao participar de processos

seletivos, caso haja vagas em aberto.
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2.2 DO CURSO

a) A ESHP 6 uma entidade qualificadora habilitada a execugao de cursos de aprendizagem
profissional, devidamente cadastrada no Minist6rio do Trabalho e Previd6ncia, certificada no
Minist6rio da Economia e no Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente do
municipio de Caxias do Sul.

b) Ocurso de Assistente Administrativo - Aprendizagem Profisisonal por OcupagSo, modalidade
Presencial, que serd desenvolvido pela ESHP (entidade qualificadora) e pelo Hospital Pomp6ia
(estabelecimento cumpridor da cota de aprendizagem), est6 cadastrado no Cadastro Nacional de
Aprendizagem Profissional, do Minist6rio do Trabalho e Previd6ncia, sob o ns 5908, e tem por
objetivo proporcionar a oportunidade do primeiro emprego e preparar os jovens para a insergSo

no mercado de trabalho, de acordo com LegislagSo vigente.
c) O periodo de aprendizagem (o programa de aprendizagem tem em media um ano de duragio),
para os efeitos do contrato, compreende as atividades te6ricas e prdticas, sendo as atividades
pr6ticas desenvolvidas nos dependEncias do Hospital Pomp6ia. O curso te6rico e as atividades
pr6ticas do mesmo, acontecerio no turno da tarde, compreendido entre o hor6rio das 13h30 is
17h30.
d) O plano de curso de Assistente Administrativo, compreende 1000 horas, sendo 400 horas de
aprendizado te6rico, a ser ministrado diretamente pela ESHP e 600 horas dedicadas is atividades
pr6ticas supervisionadas no Hospital Pomp6ia.

e) Ao final do programa, o jovem aprendiz receberd o Certificado de QualificagSo Profissional em

Assistente Adm inistrativo.
f) A jornada de aprendizagem seri de 20 horas semanais, distribuidas em 5 periodos de 4 horas
nos dias iteis, no turno da tarde, vedadas a prorrogaqSo ou a compensagio de horas de trabalho.

3 DAS VAGAS

a) As vagas oferecidas correspondem ao descrito no quadro a seguir:

Denominocdo Falx● [諧″′o rv● de yagos

Jovem Aprendiz 16 a 19 anos Ta rde

b) S5o atribuig6es da fungEo: executar tarefas de menor complexidade na 6rea administrativa, tais
como: digitageo, selegSo, organizagSo e arquivo de documentos; atendimento da clientela
pessoalmente, telefone ou meio informatizado; executar tarefas de organizagSo e controle de
diferentes setores; pesquisar assuntos necessdrios para subsidiar trabalhos diversos; colaborar na

organizagSo de reuniSes, palestras, semindrios e eventos afins; participar de atividades especificas
dos diferentes setores; executar outras atividades compativeis com a natureza do cargo.

4 DOS CR|TERIOS DE ETEGIBILIDADE

a)Ter vontade de se preparar para o mundo do trabalho.
b) Possuir renda familiar de at6 meio salerio minimo por pessoa.

c) Ter idade entre 16 e 19 anos.
d) N6o possuir experiencia sistemdtica no mercado formal de trabalho.
e) Nao ter cursado algum curso t6cnico ou profissionalizante.
f) Ter o ensino mddio completo ou estar cursando.
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s DAS TNSCR|G6ES

A inscrigio deveri ser efetuada, por meio do comparecimento do candidato e do responsSvel legal
(caso seja menor de 18 anos) na ESHB preenchimento do FormulSrio de lnscrigio e entrega da
documenta96o, conforme as orientag6es devidamente especificadas neste edital.

5.1 PERIODO

As inscriE6es ocorrerdo nos dlas 30 de agosto de 2022, no hordrio das 14h is 19h e nos dias 01 e
02 de setembro de 2022, no hor6rio das 14h is 18h.

s.2 LOCAL DAS TNSCRTCoES

O local para as inscrig6es e entrega de documentagSo serd nas dependEncias da ESHP - sito a

Avenida Jrilio de Castilhos. 2030, 5e andar do Prataviera Shopping - Centro, Caxias do Sul/RS.

5.3 PROCEDTMENTOS E ORTENTACoES

a) O(s) candidato(s) poderii(Eo) se inscrever, mediante o preenchimento do Formuldrio de lnscrigEo
que se encontra disponivel, em anexo a esse edital (ANEXO l).

b) Na ocasiSo da inscrigio, todos os documentos listados no item 6 do edital, deverio
obrigatoriamente ser apresentados.
c) O preenchimento do Formuldrio de lnscrigSo e as informag6es prestadas sereo de inteira
responsabilidade do candidato e seu responsdvel legal. Ap6s realizada a inscrigSo, ser6o
caracterizadas como aceitas as normas e os procedimentos publicados na lnternet, por meio de
Edital, nio cabendo, ao candidato, alegar desconhecimento dessas informa96es.

5 DOCUMENTACAO NECESSARTA

O candidato dever6 apresentar a via original e c6pia de todos os documentos elencados a seguir:

6.1 DO JOVEM APRENDIZ

a) Formuldrio de lnscrigSo devidamente preenchido e assinado.

b) C6pia do documento de identidade.
c) C6pia do CPF.

d) C6pia do Titulo de Eleitor (se houver).

e) C6pia da CertidSo de Nascimento.
f) C6pia do comprovante de resid6ncia. Se nio houver documento que comprove, pode-se realizar
declaragSo em cart6rio.
g) Documento original e c6pia do hist6rico de conclusSo do ensino mddio (se for o caso) ou

declaragdo de matricula expedida pela escola, no caso do candidato estar cursando o ensino m6dio
e hist6rico parcial.

h) Carteira de trabalho.
i) C6pia da caderneta de vacinagSo, constando as doses de hepatite B, t6tano, triplice viral e
covrD.

5.2 DO GRUPO FAMILIAR

a) C6pia de comprovantes de renda familiar ou contracheques de todas as pessoas que moram na
mesma resid€ncia que o candidato (se for o caso) ou DeclaragSo de aut6nomo (se for o caso).
b) C6pia da certid5o de nascimento de todos os membros da familia que residem com o candidato
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e seus dependentes.
c) C6pia de laudos m6dicos (validade de 6 meses retroativo a data de inscrigSo) que comprovem
grau de deficiAncia ou de doenga cr6nica/degenerativa de membros do grupo familiar (se for o
caso).

d) C6pia de comprovante/beneficio de aposentadoria dos membros do grupo familiar (se for o
caso).

e) C6pia da declaragdo de imposto de renda (se for o caso) ou da declaragSo de isengSo de imposto
de renda (se for o caso).

f) C6pia de contrato e comprovante de pagamento de aluguel (se for o caso).
g) C6pia de comprovante de pensio alimenticia (se for o caso).

7 DO PROCESSO DE SELEGAO

T.I COM|SSAO DE SELECAO

O processo seletivo serd realizado por uma ComissSo composta pela Diretoria da ESHB Supervisio
Pedag6gica, Psic6loga e Educadora Social.

7.2 DAS ETAPAS DO PROCESSO

O processo seletivo seri realizado em tr6s etapas: a primeira, a segunda e a terceira, sendo a

primeira e a segunda eliminat6ria e a terceira, carSter classificat6rio. Os crit6rios de avaliagSo da
etapa classificat6ria serSo em conformidade ao ANEXO ll desse Edital.

7.2.1 Primeira etapa
A primeira etapa de selegSo ter6 car6ter eliminat6rio e compreende a entrega de todos os

documentos solicitados, conforme item 6 deste instrumento juridico.

7.2.2 Segunda etapa
A segunda etapa de selegSo ter6 car6ter eliminat6rio e compreende a avaliagio dos crit6rios de

elegibilidade e condigSes socioecon6micas, conforme item 4 deste instrumento juridico.

7.2.3 Terceira etapa
A terceira etapa de selegSo ter5 car5ter eliminat6rio e classificat6rio, e compreende uma entrevista
coletiva, a ser realizada nos dias e hordrios abaixo:

ntiν ldο de Hordrios

Entrevista Coletiva 21e22 de setembro de 2022

7.2.3.1O enderegodolocal da terceira etapa 6: ESHP - Avenida J0lio de Castilhos. 2030, 5s andar
do Prataviera Shopping - Centro, Caxias do Sul/RS

7.2.4 Das orientag6es gerais para a realizagSo da terceira etapa do processo seletivo
a) Os candidatos convocados para a terceira etapa de selegSo serSo comunicados atrav6s de oficio
indicativo, a ser publicado no site do Hospital Pomp6ia, no link:
<httos://www. oomoeia.ore. brlensino-e-oesouisa/editais> at6 o dia 19 de setembro de 2022, nio
havendo, em hip6tese alguma, informagao do resultado por telefone.

Avenida JUlio de Castilhos. 2030, 5e andar do Prataviera Shopping
centro - Gxies do Sul/Rs
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b) Caso haja necessidade, outros hor6rios serSo agendados para as entrevistas coletivas.

c) Nio serd permitida a entrada de pessoas nio convocadas ou cuja a inscrigEo nao tenha sido

homologada nos ambientes de avaliagSo do processo seletivo ou ainda, n5o participes do referido

processo seletivo em q uestao.

d) Nio serS permitido a utilizagio do telefone celular ou qualquer outro dispositivo eletr6nico

durante o processo seletivo.

e) Caso haja necessidade, a Educadora Social poderd solciitar a realizaqao de uma video chamada

com o candidato e respons6vel legal

e) O candidato que n6o cumprir o estabelecido disposto no subitem 7.2.4 ou, no momento da

entrevista coletiva, for identificado irregularidades por parte do candidato, o mesmo serd

desclassificado.

8 DOS CRTTERIOS DE AVALneAo
para cada uma das etapas do processo seletivo, existem crit6rios especificos conforme

discriminados nos seguintes subitens.

8.1 PRIMEIRA ETAPA

Na primeira etapa, serSo considerados os seguintes crit6rios especificos: entreSa da totalidade dos

documentos solicitados.

8.2 SEGUNDA ETAPA

Na segunda etapa, sereo considerados os seguintes crit6rios especificos: comprova96o dos crit6rios

de elegibilidade e condig6es socioecon6micas. Ser5 considerado o indice de vulnerabilidade social

do candidato, onde se levar5 em conta:

a) Renda mensal bruta do grupo familiar'

b) Nrlmero de integrantes do grupo familiar.

cj ocorr6ncia de doengas cr6nico-degenerativas, defici6ncia fisica, mental ou sensorial, no grupo

familiar.
d) Participantes do Programa Bolsa Familia do Governo Federal'

8.3 TERCEIRA ETAPA

a) Na terceira etapa, sereo considerados os seguintes crit6rios especificos: capacidade de

comunicagSo, clareza de raciocinio, postura, defesa da motivaqio por fazer o curso e apresentaEao

pessoal. cada crit6rio tem um peso de 0,2 pontos e o total da terceira etapa contabiliza 10 (dez)

pontos na avaliaESo.

b) Em caso de empate, o indice

mensal bruta do gruPo familiar

utilizados.

9 RESULTADO FINAL

de vulnerabilidade social do candidato, especialmente a renda

e a ocorrancia de doengas no grupo familiar, serSo os crit6rios

O resultado final serd divulgado no site do Hospital Pomp6ia

<httos://wwwpomoeia.ore.brlensino-e-Desouisa/editais>., at6 0 dia 29 de setembro de 2022' neo

havendo, em hip6tese alguma, informaqio do resultado por telefone'
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10 DA TNTERPOSTCAO DE RECURSOS

A interposigao de recursos is fases do processo seletivo dever6 ser feita, exclusivamente, atrav6s

do enderego eletr6nico:escola@pomoeia.org.br, observando:

a) O prazo para interposiCao dos recursos 6 de 24 horas ap6s a divulgag6o do resultado final.

b) Os recursos deverSo ser digitados e apresentados em uma via em formato PDF.

c) As respostas aos recursos ser6o encaminhadas pelo e-mail e a decisdo final da Comissio de

Selegio encerra o grau de recurso administrativo'

11 DA CONVOCA$O, mnrnicuu No cuRso E CoNTMTAEAO

ll.l CONVOCACAO

a) A aprovagao gera ao candidato apenas a expectativa de direito quanto i convocagio' O Hospital

pomp6ia somente convocard candidatos aprovados dentro do nrimero de vagas disponiveis. Os

demais aprovados fardo parte do cadastro reserva e serSo convocados na riSorosa ordem de

classificag5o, mediante a abertura de novas vagas.

b) A convocagao para entrega de documentos serS realizada ap6s a homologagio do Resultado

Final, conforme indicado no item 9.

c) A convocagSo dos selecionados ser6 mediante contato telef6nico e agendamento de hordrio no

Hospital Pomp6ia.

d) O periodo de convocagSo, matricula e contratagao dar-se-6 entre os dias 10 e 14 de outubro de

2022.

11.2 MATRICULA

a) A matricula no Curso de Assistente Administrativo. promovido pela ESHB se dar6 por meio do

Setor de segretaria escolar, cabendg ao selecionado e seu reSpons6vel legal, a assinatura do

contrato de matricula.
b) A ESHP poder5 solicitar documentag6es extra para fins de matricula'

.j A."triarla e realizagdo do curso em questao nio gera custo para o selecionado e respons6vel

legal.

d) O periodo de convocagSo, matricula e contratagao dar-se-d entre os dias 10 e 14 de outubro de

2022.

11.3 CONTRATACAO

Os candidatos selecionados e convocados deverSo, em data e hordrio estipulado, apresentar-se no

Departamento pessoal do Hospital Pomp6ia, munidos dos seguintes documentos, para realizaESo e

assinatura do contrato de aprendizagem:

a) Carteira de trabalho e ne do PIS

b) C6pia do documento de identidade'

c) C6pia do CPF.

d) C6pia do Titulo de Eleitor (se houver).

e) C6pia do comprovante de residdncia.

f) C6pia do hist6rico de conclusSo do ensino m6dio (se for o caso) ou declaragdo de matricula

expedida pela escola, no caso do candidato estar cursando o ensino m6dio e hist6rico parcial.

g) C6pia do CartSo do SUS.

t,) copi. da caderneta de vacinagao, constando as doses de hepatite B, t6tano, triplice viral e

covrD.
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i) C6pia do CPF e documento de ldentidade do Respons6vel Legal.

j) O periodo de convocagSo, matricula e contrataqao dar-se-5 entre os dias 10 e 14 de outubro de

2022.

12 DAs OBRIGACoES

12.1OBRIGACoES DA ESHP

a) Realizar a matricula do jovem aprendiz no curso de Assistente Administrativo.

b) propociar condiE6es para desenvolvimento das atividades te6ricas e pr6ticas do curso, assim

como avaliagSo e estrat6gias de superagSo das dificuldades por parte dos estudantes'

c) Acompanhamento sistemAtico do jovem estudante.

d) CertificagSo ao final do processo.

12.2 OBRTGACoES DO HOSPITAL POMPEIA

a) Realizar a contratagao do jovem aprendiz e garantir sua remuneragSo.

b) Propociar condiq6es para desenvolvimento das atividades priticas do curso.

c) Acompanhamento sistematico do jovem estudante nas situag6es preticas, indicando um

colaborador para acompanhar e avaliar o desempenho do jovem.

12.3 OBRIGAEOES DOS JOVENS APRENDIZES E RESPONSAVEL LEGAL

a) Cumprir o estabelecido no Regimento lnterno da ESHB Plano de Curso, Normas e Regimento do

Hospital Pomp6ia.

b) Frequentar as aulas do Ensino M6dio, apresentando assiduidade e desempenho adequado (caso

ainda n50 tenha concluido).

c) Frequentar as atividades te6ricas e pr6ticas conforme cronograma.

d) Registrar o ponto nas dependoncias do Hospital Pomp6ia.

e) Usar uniforme e crachS.

f) Em caso de fultas nao justificadas (atestado m6dico ou situaqao escolar), haver6 impacto na

assiduidade e desempenho no curso e desconto das respectivas horas faltadas, na remunerag5o

mensal.
g) A jornada de aprendizagem serd de 20 horas semanais, distribuidas em 5 periodos de 4 horas

nos dias iteis, no turno da tarde, vedadas a prorrogag6o ou a compensaqio de horas de trabalho'

13 DTSPOSICoES GERAIS

a) A inscrigdo implicar5 no compromisso de aceitagSo, por parte do candidato, das condig6es

referentes i selegio e, em caso de aprovagio e matricula, is condig6es regimentais da ESHB Plano

de Curso do Curso de Assistente Administrativo, normas de est6gios e atividades prSticas, termo de

sigilo do estudante e a possibilidade da utilizagdo de ensino sincrono-remoto, em car5ter de

excepcionalidade. Ainda, aceitagao, das regras e normas regimentais do Hospital Pomp6ia e

legislagio especifica da contrataCao de aprendizes.

b) A ESHp e o Hospital Pompdia nao assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte,

alojamento ou alimentagao dos candidatos, quando da realizagao das etapas deste Processo

Seletivo.
c) Os candidatos serSo admitidos na ordem rigorosa de classificagSo e conforme a disponibilidade

de vagas.

d) O n6o comparecimento na data estipulada para efetuar a matricula e contrataEao ou a nao

avenida Jilio de Canilhos. 2O3O,5s andar do PGtaviera ShoppinS
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entrega da totalidade da documentagao exigida nesta data, implicar6 automaticamente na

desclassifi cagio do candidato.

e) N5o haver6 reserva de vagas para os anos subsequentes.

f) E de responsabilidade exclusiva do candidato, acompanhar as publicaq6es, comunicag6es,

retificagSes e convocag6es referentes a este Processo Seletivo Ptiblico, durante todo o periodo de

sua validade.
glo tratamento dos dados pessoais, incluindo sua coleta, recepgio, utilizagSo e eliminagSo, dar-se-

d exclusivamente para fins de processo de selegSo objeto deste Edital, como o consentimento

do(a) candidato(a), consubstanciado na sua inscrigEo no Processo Seletivo, em conformidade com

ir Lei ns 13.709/2018 (Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais - LGPD).

h) O inicio das atividades est6 previsto para 18 de outubro de 2022, no turno da tarde, hordrio

compreendido entre 13h30 e 17h30, podendo ocorrer alterag6es na data e hordrio.

i) Os casos nao previstos neste Edital serao avaliados pela ComissSo de Selegio.

Caxias do Sul′ 12 de agosto de 2022.

Prof. Dr. Rossano Sartori Dal Molin
Diretor da ESHP
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