
            

     
 

 

EDITAL Nº 139/2018 

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 

Código v1812620 

Nº de Vagas 01 

Salário R$ 4.238,87  

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 - Realizar a identificação dos riscos para cada paciente por meio 
de protocolos estabelecidos pelo IHB; 
- Coordenar o atendimento a intercorrências na unidade com 
rapidez, precisão e agilidade, por meio de formulários de 
solicitação e providencia do material específico para 
emergências e equipamentos para cada tipo de situação clínica; 
- Participar da elaboração de normas e rotinas para as equipes 
assistências, por meio de reuniões e treinamentos visando 
garantir qualidade e segurança; 
- Coordenar tecnicamente as atividades de enfermagem do seu 
setor de trabalho, por meio de verificação da programação 
estabelecida; 
- Auxiliar a equipe de enfermagem no desempenho de suas 
atividades, por meio de treinamento e orientação no que se 
fizer necessário; 
- Orientar a equipe de enfermagem sobre a execução dos 
serviços por meio de elaboração do plano de trabalho, 
informando sobre as demandas e medicamentos do plantão; 
- Distribuir as tarefas diárias entre os colaboradores escalados 
pela liderança através da elaboração de normas e rotinas de 
trabalho para a equipe de enfermagem, visando a continuidade 
diária da assistência; 
- Monitorar e supervisionar os profissionais da enfermagem em 
cada período (manhã, tarde e noite) por meio de verificação dos 
registros e evolução nos prontuários dos pacientes garantindo a 



            

     
 

 

continuidade da assistência; 
- Contribuir nas orientações de acompanhantes/visitantes por 
meio de orientações quanto aos locais de atendimento, 
higienização das mãos, retirada de adornos para a prevenção de 
infecção aos pacientes sob seus cuidados; 
- Verificar os pacientes que irão realizar exames através dos 
prontuários e formulário estabelecidos no IHB e fazer o 
encaminhamento destes, garantindo agilidade e otimização; 
- Implementar educação permanente junto a equipe assistencial 
de enfermagem através da organização de palestras, estudos 
em grupo, dinâmicas, vídeos, aula expositivas objetivando a 
definição dos indicadores mensais, definição de metas ações e 
prazo para avaliação dos resultados da área; 
- Controlar os medicamentos psicotrópicos conforme rotina, por 
meio de formulário definido pela gerência de farmácia do IHB 
visando realizar conferência dos medicamentos e solicitar 
reposição à farmácia; 
- Participar de treinamentos inerentes a sua função e reuniões 
quando convocados, visando manter informado sobre os 
protocolos e informativos do IHB; 
- Notificar eventos adversos ocorrido durante seu turno de 
trabalho, através de registro em relatório, garantindo dados 
fidedignos para os diagnósticos de segurança e qualidade; 
- Zelar e manter a conservação dos equipamentos e materiais da 
unidade, informando ao setor de engenharia clínica qualquer 
funcionamento anormal dos mesmos. 

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 na assistência a pacientes da especialidade 
ambulatorial; 
-Pós-graduação em Enfermagem, comprovada por meio de 
certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC); 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 

 

1. Período de Inscrições: 14/12/2018 até 21/12/2018 

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 6 meses até 1 ano: 1 ponto 

- A partir de 1 ano até 5 anos:  2 pontos 

- A partir de 5 anos até 10 anos:  3 pontos 

- Acima de 10 anos:  6 pontos 

- Em atuação na área de saúde:  2 pontos 

  

Atenção: O candidato que não obtiver mínimo de 5 pontos no quesito de formação estará 

automaticamente eliminado do processo. 

 

3.  Perfil Comportamental: 

     3.1: Dinâmica de grupo – mapeamento das habilidades comportamentais conforme a necessidade 

do cargo seguindo os critérios de: 

- Atende – 5 pontos 

- Atende parcialmente – 3 pontos 

- Não atende – 0 pontos 

 

4. Testagem psicológica:  

Esta etapa consiste na aplicação de testes psicológicos que visam à identificação de traços de 

personalidade. Os candidatos convocados para essa a etapa serão submetidos à testagem 

psicológica, salvo quando não for recomendado. A avaliação será pontuada de acordo com a 

recomendação abaixo: 

Pontuação: 

Descrição 

0 - Não recomendado 



            

     
 

 

10 - Recomendado  

 

5. Avaliação técnica (fase eliminatória e classificatória): 

Essa etapa será realizada pelo gestor detentor da vaga com parecer de favorável ou não à 

contratação. 

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 

(seleção@institutohospitaldebase.com) até 48 horas após da data de divulgação do resultado final 

do processo seletivo. 

 


