
            

     
 

 

EDITAL Nº 129/2018 

O Instituto Hospital de Base (IHB) é a maior unidade de saúde pública e gratuita do Distrito Federal, 

referência nas áreas de trauma, cardiologia, oncologia e neurocirurgia, que atende pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Venha fazer parte de nossa equipe e nossa história participando do 

nosso processo seletivo através do Edital da vaga. 

 

ENFERMEIRO(A) – CENTRO CIRÚRGICO 

Código v1808118 

Nº de Vagas 01 

Salário R$ 4.238,86 

Benefícios - Vale-transporte; 

Jornada de Trabalho 36 horas semanais 

Escala de Trabalho  De acordo com a necessidade do IHB 

Regime de Contratação CLT 

Prazo de Contratação Indeterminado (após o período de experiência) 

Local de Trabalho SMHS, área especial, quadra 101 – Asa Sul, Brasília/DF 

Atividades/Responsabilidades - Dar continuidade coordenando o plantão por meio de rotina 
previamente estabelecida pela liderança, a fim do cumprimento 
das metas definidas; 
- Realizar o relatório diário sobre as atividades do período por 
meio de planilhas da unidade para manter as informações 
atualizadas; 
- Monitorar o recebimento proveniente da central de material 
esterilizado, por meio de vistoria dos protocolos e 
procedimentos estabelecidos, e informando a liderança 
imediata por e-mail ou pessoalmente sobre qualquer 
intercorrências; 
- Receber os pacientes, por meio de verificação e identificação 
do prontuário, se atentando para o tipo de cirurgia, o local, 
exames laboratoriais e de imagem, visando atender aos critérios 
de cirurgia segura; 
- Monitorar o mapa diário de cirurgias da unidade, realizando 
checagem dos equipamentos e materiais necessários para 
realização dos procedimentos, a fim de minimizar o 
cancelamento de cirurgias; 
- Supervisionar as limpezas concorrentes e terminal das salas 
cirúrgicas, visando diminuir os riscos de infecção hospitalar; 
- Orientar os pacientes e familiares quanto a cada procedimento 
que será realizado e esclarecer dúvidas, visando minimizar a 
ansiedade e insegurança decorrentes da internação; 
- Participar de treinamentos inerentes a sua função e reuniões 



            

     
 

 

quando convocados, visando manter-se informado sobre os 
protocolos e informativos do IHB; 
- Monitorar o preparo do paciente em sala, por meio de 
observação da montagem da mesa cirúrgica realizada pela 
equipe técnica de enfermagem, materiais de consumo e caixas 
de instrumental para atender as cirurgias conforme normas e 
rotinas do IHB; 
- Participar da avaliação de novos equipamentos, insumos, por 
meio de acompanhamento dos testes, pareceres, registros e 
envio dos laudos; 
- Certificar-se da presença de integradores nas caixas de 
próteses e implantes, por meio de revisão dentro das caixas que 
foram esterilizadas; 
- Registrar regularmente os instrumentais e equipamentos da 
unidade, por meio de inventário conforme rotina estabelecida 
pelo IHB. 

Pré-requisitos 
 

Obrigatórios: 
- Graduação em Enfermagem, comprovada por meio de 
certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC); 
- Registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem - 
COREN/DF, como Enfermeiro; 
- Experiência comprovada, mínima de 06 meses, como 
Enfermeiro em serviço de Centro Cirúrgico. 
Desejáveis: 
- Pós-graduação em Centro Cirúrgico e/ou Bloco cirúrgico, 
comprovada por meio de certificado emitido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
- Experiência comprovada em cirurgia cardíaca. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 

 

1. Período de Inscrições: 06/12/2018 até 14/12/2018 
 
2. Análise curricular (fase eliminatória e classificatória): 
2.1 Formação exigida no cargo: 5 pontos 
2.2 Curso de especialização na área: 2 pontos 
2.3 Tempo de experiência na área:  De 1 a 6 pontos - Mínimo de 6 meses; 
  
Atenção: O candidato que não alcançar a pontuação mínima nos critérios: formação (5 pontos) e 
tempo de experiência na vaga (1 ponto), estará automaticamente, eliminado do processo quando se 
tratarem de requisitos obrigatórios. 
 
 
 



            

     
 

 

3. Avaliação de Conhecimentos (fase eliminatória e classificatória): 
3.1 Testes Online: 
- Teste Português 
- Teste Conhecimentos gerais 
- Teste de raciocínio lógico 
 
A nota final será calculada da seguinte maneira: soma-se a pontuação de cada teste e divide-se por 3. 
 
>> A nota de aprovação nesta etapa será 5,0. 
 
3.2 Testes Presenciais: 
O candidato poderá passar por testes presenciais de conhecimentos específicos. Quando for o caso, 
os candidatos receberão via e-mail os conteúdos abordados nesta avaliação. 
 
>> A nota de aprovação nesta etapa será 5,0. 
 
 
4. Avaliação Técnico-Comportamental (fase eliminatória e classificatória): 
 
4.1 Entrevista por Competências: o candidato passará por entrevista por competência, sendo 
pontuado da seguinte maneira: 
 
 - INSATISFATÓRIO (de 0 a 2 pontos)    
As habilidades ou as exigências do quesito não são atendidas plenamente pelo candidato. Nível de 
competência baixo, necessitando de melhorias. 
- INSUFICIENTE (de 3 a 4 pontos)    
Quando o quesito avaliado aponta grave deficiência, que compromete o desempenho das atividades. 
- REGULAR (de 5 a 6 pontos)     
As habilidades ou as exigências do quesito requerem melhoria. Atinge parcialmente as exigências da 
função. Necessita de treinamento direcionado. 
- BOM (de 7 a 8 pontos)              
Atende as exigências do quesito plenamente. Desenvolve o referido quesito de maneira plena. 
- MUITO BOM (de 9 a 10 pontos)  
Ultrapassa os níveis exigidos no quesito. Supera as expectativas de atendimento do quesito. 
 
>> A nota de aprovação nesta etapa será 6,0. 
 
4.2 Testagem psicológica: o candidato poderá passar por testagem psicológica, caso seja necessário 
para o exercício cargo e será pontuado da seguinte maneira: 0, não atende. 10, atende. 
 
5. Entrevista Requisitante (fase eliminatória e classificatória): 
Essa etapa será realizada pelo gestor detentor da vaga com parecer de favorável ou não à 
contratação, sendo pontuado da seguinte maneira: 
 
- INSATISFATÓRIO (de 0 a 2 pontos)    
As habilidades ou as exigências do quesito não são atendidas plenamente pelo candidato. Nível de 
competência baixo, necessitando de melhorias. 



            

     
 

 

- INSUFICIENTE (de 3 a 4 pontos)    
Quando o quesito avaliado aponta grave deficiência, que compromete o desempenho das atividades. 
- REGULAR (de 5 a 6 pontos)     
As habilidades ou as exigências do quesito requerem melhoria. Atinge parcialmente as exigências da 
função. Necessita de treinamento direcionado. 
- BOM (de 7 a 8 pontos)              
Atende as exigências do quesito plenamente. Desenvolve o referido quesito de maneira plena. 
- MUITO BOM (de 9 a 10 pontos)  
Ultrapassa os níveis exigidos no quesito. Supera as expectativas de atendimento do quesito. 
 
>> A nota de aprovação nesta etapa será 6,0. 
 
 
6. Informações Gerais: 
- Todos os processos seletivos divulgados pelo IHB são destinados, também, à Pessoa com Deficiência 
- PCD, em atendimento à lei 8.231/91 art.92. Sendo obrigatório a comprovação por meio de laudo 
técnico. 
 
- O candidato, ao se inscrever, declara ter conhecimento deste Edital de Vaga e das Condições Gerais, 
disponibilizado no endereço eletrônico http://www.institutohospitaldebase.com/selecao.html, bem 
como declara ter conhecimento do Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão de 
Pessoal do Instituto Hospital de Base, que faz parte integrante deste Edital, e está disponível no 
endereço eletrônico http://www.institutohospitaldebase.com 
 
- O período de experiência mínimo exigido é de 06 meses, considerado como critério de pontuação 
período de experiência superior. 
 
7. Recursos: 
Os candidatos poderão apresentar recursos, exclusivamente via e-mail (selecao@ihbdf.org) até 48 
horas após da data de divulgação do resultado final do processo seletivo. 


