
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

PROGRAMA ENFERMEIRO TRAINEE DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA 

DEFICIENTE. 

A Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD torna público que no período de 23/12/2022 a 

28/12/2022 estarão abertas as inscrições correspondentes ao processo de seleção para preenchimento de vagas 

de ENFERMEIRO TRAINEE - ciclo 2023, para público interno com interesse, respeitando os seguintes 

critérios: 

 

I – DAS VAGAS E REQUISITOS 

As vagas são em número de 6 (seis) e destinam-se à área da Enfermagem, sem especificação de clínica de 

atuação no ingresso do programa. 

São requisitos básicos para inscrição do candidato: 

a) Ser funcionário ativo da AACD; 

b) Ter concluído a graduação em enfermagem; 

c) Possuir registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo; 

d) Apresentar vínculo empregatício igual ou superior a 6 (seis) meses (funcionários da equipe de 

enfermagem) ou 12 (doze) funcionários de outras áreas da AACD, na data de início do Processo 

Seletivo Interno; 

e) Ter disponibilidade para atuar nos períodos da manhã e tarde; 

f) Não apresentar sanções disciplinares e/ou faltas injustificadas nos 12 (doze) meses anteriores a data de 

publicação do edital. 

 

II - DA DURAÇÃO DO PROGRAMA 



 

 

O Programa de ENFERMEIRO TRAINEE terá duração de 06 meses para funcionários da equipe de 

enfermagem e 12 meses para funcionários de outras áreas de atuação devido a não experiência técnica 

em enfermagem.  

III- DO PROGRAMA DE ENFERMEIRO TRAINEE. 

O Programa de ENFERMEIRO TRAINEE da Associação de Assistência à Criança Deficiente – Hospital 

Ortopédico AACD tem como objetivo desenvolver profissionais graduados em enfermagem, criando 

condições apropriadas para inserção, adaptação e desenvolvimento de competências especializadas em 

Enfermagem em Ortopedia e Reabilitação. Após a conclusão dos requisitos descritos neste edital, o 

enfermeiro pode receber o certificado de “Aperfeiçoamento Profissional em Enfermagem em Ortopedia e 

Reabilitação”. 

As atividades de ensino aprendizagem direcionadas ao ENFERMEIRO TRAINEE que serão desenvolvidas 

durante o período do programa ocorrem dentro da nova carga horária do funcionário após a promoção e 

incluem participação em programa de integração assistencial, treinamentos teóricos, práticos e treinamento 

prático na unidade acompanhado de enfermeiro com apoio da educação permanente.  

Após 05 meses para funcionários provenientes da equipe de enfermagem e 12 meses para funcionários 

provenientes de outras áreas de atuação, o Enfermeiro Trainee estará elegível, a depender de seu 

desempenho no programa, para ocupar uma vaga de enfermeiro. Caso ocorra a promoção para vaga de 

enfermeiro, o mesmo poderá optar pela continuidade do Aperfeiçoamento Profissional em Enfermagem em 

Ortopedia e Reabilitação vinculado ao Ensino AACD, porém as atividades de ensino aprendizagem após a 

promoção deverão ocorrer fora da carga horária de trabalho. Para conclusão do Aprimoramento Profissional o 

enfermeiro deverá entregar projeto de pesquisa desenvolvido em parceria com a Gerencia de Enfermagem e 

cumprir 75% da carga horária das atividades teórico-práticas. O tema do projeto de pesquisa será definido de 

acordo com a identificação das necessidades na área de atuação, com anuência da Gerência de Enfermagem.  

 O programa Enfermeiro Trainee tem previsão de início em 06 de fevereiro de 2023. 

 Os Enfermeiros Trainees são atualmente contratados como técnicos de Enfermagem ou profissionais 

das diversas áreas da AACD e terão promoção para o cargo Enfermeiro Trainee mantendo-se o 

contrato de trabalho sob o regime celetista. 



 

 

 Após a promoção para o cargo Enfermeiro Trainee o funcionário deverá cumprir as etapas do 

programa, podendo ao final do programa ocorrer encerramento de contrato de trabalho conforme 

especificado no item X – DO DESLIGAMENTO deste edital. 

 O Salário mensal bruto corresponde à R$ 5.172,23 (Cinco mil, cento e setenta e dois reais e vinte e três 

centavos). Os benefícios conferidos ao enfermeiro trainee são: Assistência médica – Notredame 

Intermédica (opcional e com participação do funcionário), Assistência odontológica – Porto Seguro 

(custo integral da instituição no plano básico), Seguro de vida em grupo (Custo integral da instituição) 

e Vale transporte (opcional e com participação do funcionário).  

 O Horário de Trabalho compreende 36 horas semanais, que deverá ser realizado através de escala 6x1 

com variação de turno. 

 

 IV - DA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA ENFERMEIRO TRAINEE DA ASSOCIAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE – AACD HOSPITAL ORTOPÉDICO: 

As inscrições serão abertas aos funcionários ativos da AACD conforme abaixo especificado e que atenderem 

aos requisitos mencionados no item I - DAS VAGAS E REQUISITOS deste edital. Serão gratuitas e deverão 

ser realizadas no período de 23/12/2022 a 28/12/2022. 

O funcionário que optar em se candidatar deverá entregar no setor de Gestão de Pessoas, aos cuidados de 

Jéssica Macedo Coelho o Formulário de inscrição em Recrutamento Interno, assinado pelo gestor imediato, 

currículo e cópia simples dos documentos abaixo citados: 

 Diploma de bacharel no curso de enfermagem ou declaração de conclusão de curso; 

A efetivação da inscrição estará condicionada: 

 Envio do currículo e documentos acima relacionados até data limite de inscrição. 

 Preenchimento do formulário de recrutamento interno. 

V – NÃO SERÁ ACEITA A INSCRIÇÃO QUANDO: 

 As informações não forem verdadeiras. 

 O currículo não for entregue. 

 Não apresentar todos os documentos solicitados neste edital, anexo a ficha de inscrição. 



 

 

A Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD Hospital, não aceitará inscrição realizadas por 

terceiros.   

VI – DO PROCESSO SELETIVO 

O exame de seleção constará de 3 (três) etapas.  

 Etapa 1 – Análise curricular: Análise de currículos enviados até o dia 28/12/2022.  Ocorrerá no 

período de 29/12/2022. Esta etapa apresenta caráter classificatório.  

 Etapa 2 – Prova técnica: Os candidatos selecionados na primeira etapa serão convocados para a 

prova técnica presencial. A prova ocorrerá no dia 03/01/2023 às 13h00, acontecerá na AACD unidade 

Ibirapuera, Educação Permanente, Bloco C, 3º andar. O candidato deverá portar caneta esferográfica 

cor azul ou preta.  

Esta etapa possui caráter eliminatório e classificatório. 

Notas: 

a) Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido. 

b) Durante a realização da prova não será permitida ao candidato qualquer espécie de consulta. Os 

aparelhos de telefonia móvel e similares deverão permanecer desligados. 

c) Serão desclassificados candidatos com nota inferior à 6,0 (seis). 

 Etapa 3 – Entrevista: Os candidatos aprovados na Etapa 2, realizarão teste psicológico e entrevista de 

competências técnicas com Gestão de Pessoas, Educação Permanente e Gestor da equipe de 

enfermagem (gerente de enfermagem ou coordenador). Esta etapa possui caráter eliminatório. 

 

VII – DO RESULTADO FINAL 

 Se houver empate entre os candidatos os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 

 Melhor desempenho na entrevista; 

 Maior nota na prova técnica; 

Nota: 



 

 

 Será desclassificado o candidato que não se apresentar no dia e hora marcada para participar das 

etapas que for convocado. Não serão atendidas solicitações de ajuste de data e horário, seja qual for 

o motivo alegado. 

 Será desclassificado o candidato que obtiver nota na prova técnica igual ou inferior a 5,9 (cinco 

vírgulas nove). 

 É de inteira responsabilidade do candidato buscar informações quanto aos resultados em todas as 

etapas de seleção. Não serão aceitas justificativas de falta de informações sobre resultados das 

etapas que possam ter impossibilitado ao candidato apresentar-se quando convocado. 

 Para os candidatos aprovados, após o contato do setor de Gestão de Pessoas, é necessário entregar 

os documentos mencionado abaixo até o dia 20/01/2023. 

 Declaração de registro profissional ativo (Categoria Enfermeiro); 

 Carteira do COREN. 

  A não entrega dos documentos acima terá caráter eliminatório. 

 

VIII - DAS OBRIGAÇÕES DO ENFERMEIRO TRAINEE 

 Registrar ponto conforme horário de trabalho definido no programa. 

 Cumprir a programação de atividades práticas de ensino aprendizagem e capacitações especificadas no 

programa sob pena de ser desligado.  

 Respeitar as regras estabelecidas por cada unidade hospitalar onde estiver desenvolvendo atividades de 

aprendizagem. 

 Cumprir na forma e no prazo as atividades de ensino aprendizagem a ele designadas pela educação 

permanente e coordenadores de enfermagem ligadas aos setores do hospital ortopédico. 

 Ter disponibilidade para atuar em diferentes horários conforme necessidade da instituição e indicação 

do programa. 

 Participar de cursos e congressos, sempre que for solicitado, segundo o interesse da Entidade. 

 Cumprir as normas e diretrizes institucionais. 

 

IX – DO DESLIGAMENTO 



 

 

 O desligamento do Enfermeiro Trainee poderá dar-se a qualquer tempo da vigência de seu contrato pelos 

motivos abaixo: 

 Por descumprimento de qualquer uma das normas e regras estabelecidas pela instituição e/ou 

Programa de Enfermeiro Trainee. 

 Por descumprimento de qualquer uma das normas e regras estabelecidas pelo hospital. 

 Por desrespeito aos pares, subordinadores, superiores ou outros funcionários, parceiros ou voluntários 

da AACD. 

 Por descumprimento das atividades solicitadas pelo hospital e entidade mantenedora. 

 Por falta de assiduidade ou desinteresse com seu aprendizado. 

 Por problemas de caráter pessoal, conduta ética e sigilo profissional. 

 Por apresentar baixo desempenho no seu aprendizado, falta de liderança e comodismo funcional. 

 Por decisão da Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD Hospital. 

 

 X- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 A inscrição do funcionário implicará em declaração de conhecimento do contido neste edital e na 

aceitação do processo de seleção, tal como se acha aqui estabelecido e na legislação pertinente. 

 A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificados posteriormente, 

acarretarão anulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas 

de ordem administrativa, civil ou criminal. 

 Não será aceita solicitação de revisão de qualquer etapa do exame de seleção. 

 Para o programa com duração de seis meses, o Enfermeiro Trainee poderá ser promovido para 

Enfermeiro a partir do 5º mês de contrato, não se desobrigando a cumprir as atividades de ensino 

aprendizagem do programa, caso haja vaga para o cargo de enfermeiro na clínica de atuação ou 

correlata.   

 Após a promoção para enfermeiro, o funcionário poderá seguir como aluno da área de Ensino AACD. 

Para que o mesmo receba o certificado de conclusão do Programa Trainee constando 

“Aperfeiçoamento Profissional em Enfermagem em Ortopedia e Reabilitação” é necessário que 

cumpra enquanto aluno, ou seja, fora de seu horário de trabalho as atividades de ensino aprendizagem 



 

 

propostas pelo programa, sendo indispensável a frequência mínima de 75% nas aulas teóricas, entrega 

do projeto de pesquisa e participação da cerimônia de encerramento do Programa. 

 

Nota: fica estabelecido que a entrega do certificado de conclusão do “Aperfeiçoamento Profissional em 

Enfermagem em Ortopedia e Reabilitação” é vinculada à entrega e apresentação do Projeto de Conclusão 

do Programa e participação em 75% das aulas teóricas. 

 

 

São Paulo, 23 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Andreia Leite dos Santos  

Superintendente de Desenvolvimento Humano e Organizacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Macro Cronograma 

Data Etapa 

23/12/2022 Divulgação Interna do Programa 

23/12 à 28/12/2022 Inscrição. 

29/12/2022 Etapa I: Análise Curricular 

30/12/2022 Convocação para prova. 

03/01/2023 Etapa II: Prova Técnica 

04/01/2023 Correção das provas: Educação Permanente. 

04/01/2023 Contato com aprovados/reprovados 

05/01/2023 Feedback da prova (Educação + GP) 

06/01/2023 
Etapa III: Entrevista individual com gestor de enfermagem + GP 

+ Educação. 

06/01/2023 Teste Psicológico. 

09/01/2023 Contato telefônico com candidatos aprovados. 

10/01/2023 Feedback dos reprovados (gestão de Pessoas 

20/01/2023 Entrega de Documentos ao setor Gestão de Pessoas (Data limite) 

06/02/2023 Início do Programa Trainee 

  

 

 

 


