
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE ENFERMEIRO TRAINEE E 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM EM ORTOPEDIA E 

REABILITAÇÃO 

A Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) declara aberto o processo 
seletivo para o Programa de Enfermeiro Trainee e Aperfeiçoamento profissional em 
Enfermagem em Ortopedia e Reabilitação. 
 
Objetivo: Desenvolver profissionais recém-graduados na área de enfermagem, criando 
condições apropriadas para inserção, adaptação e desenvolvimento de competências 
especializadas em Enfermagem em Ortopedia e Reabilitação.  
 
Descrição: As atividades de ensino aprendizagem direcionadas ao Enfermeiro Trainee 
serão desenvolvidas durante o programa e incluirão participação em programa de 
integração assistencial, treinamentos teóricos, práticos e prática assistencial no Hospital 
Ortopédico acompanhado de enfermeiro com apoio da educação permanente. 
 
Programação: formação de enfermeiros na área de Enfermagem em Ortopedia e 
Reabilitação para atendimento de pacientes ortopédicos e/ ou com deficiência adultos e 
pediátricos, clínicos e cirúrgicos, em contexto hospitalar interdisciplinar. 
O curso de aperfeiçoamento Profissional ocorrerá junto com o Programa Trainee. Para a 
conclusão do Aperfeiçoamento Profissional o enfermeiro trainee deverá entregar projeto de 
pesquisa desenvolvido em parceria com a Gerência de Enfermagem e Comissão de Ensino 
e Treinamento, além de cumprir 75% da carga horária das atividades teórico-práticas. 
O Aperfeiçoamento destina-se a proporcionar ao profissional, conhecimentos que lhe 
permitam a qualificação e o diferencial para o mercado de trabalho, porém ele não é 
reconhecido pelos órgãos reguladores educacionais vigentes em território nacional. 
Após o preenchimento dos requisitos descritos neste edital, o enfermeiro estará elegível a 
receber o certificado de “Aperfeiçoamento Profissional em Enfermagem em Ortopedia e 
Reabilitação”.  
 
Número de vagas: 3 - destinadas esclusivamente ao Hospital Ortopédico AACD. 
 
Período: Integral, 36 horas/semanais, em escala 6X1 com possibilidade de variação de 
turno. 
 
Duração:  11 meses (início das atividades: 06/02/2023, término: 29/12/2023, podendo ser 
prorrogado por mais seis meses). 
 
Salário Mensal bruto: 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). 
 

1. INSCRIÇÕES 
 

1.1 Condições: Ter concluído a graduação de enfermagem entre Dezembro/2020 a 
Dezembro/2022; 



 
1.2 Período: de 06/01/2023 até 15/01/2023; 
 
1.3  As inscrições serão abertas a candidatos que atenderem à condição descrita neste 

edital. Serão gratuitas e deverão ser realizadas no site da AACD: https://aacd.org.br/ em 
trabalhe conosco, acessar a vaga ENFERMEIRO TRAINEE 2023, preencher todos os 
campos necessários e inscrever-se para o processo seletivo; 

 
1.4 O ato de inscrição presume o conhecimento e aceitação, por parte do candidato, das 

condições estabelecidas para o processo seletivo; 
 

1.5 O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão e pelas informações 
prestadas, sob as penas da lei, declarando, inclusive, ao inscrever-se, após seleção, no 
processo e no ato da contratação, que atenderá a todos os pré-requisitos e condições 
exigidas para integrar o programa de enfermeiro trainee e aperfeiçoamento profissional 
objeto do presente edital; 

 
1.6 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova deverá, 

obrigatoriamente, solicitá-lo e indicar os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, 
até 02 (dois) dias úteis antes da data de realização da Prova, impreterivelmente, via 
SEDEX, ao Recrutamento e Seleção da AACD, o laudo médico que justifique o 
atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo 
nos casos de força maior, devidamente reconhecido pela AACD. A solicitação de 
condições especiais deverá ser atendida segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. A relação dos candidatos que tiverem o seu atendimento especial 
deferido será divulgada. 

 
1.7  A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, além 

de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá levar um acompanhante, que ficará 
em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 
A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. 

 
2. PROCESSO SELETIVO E RESULTADOS 

 
1ª FASE - Análise curricular: Análise dos currículos dos candidatos inscritos até o dia 
15/01/2023.  Ocorrerá no dia 16/01/2023. 
Fase de caráter eliminatório e classificatório. 
 
2ª FASE - Prova técnica: Os candidatos selecionados na primeira fase serão 
convocados para a prova técnica presencial.  
A lista dos candidatos convocados para a prova será publicada no site 
https://ensinopesquisa.aacd.org.br/ até às 18h de 17/01/2023. 
Fase de caráter classificatório e eliminatório. 
 
Data: 18 de Janeiro de 2023 (Quarta-feira) 
Horário: Das 13:30 horas às 15:30 horas 
Local: AACD, Avª. Professor Ascendino reis, 724, Vila Clementino – Anfiteatro. 

Atenção:  
a) Os candidatos deverão trazer no dia da prova cópia simples do Diploma de Bacharel 

no curso de Enfermagem ou Declaração de Conclusão de Curso. 

https://ensinopesquisa.aacd.org.br/


b) A admissão no local de prova acontecerá a partir das 13:00 horas, até às 13:30 
horas.  

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

d) Durante a realização da prova não será permitida ao candidato qualquer espécie de 
consulta. Os aparelhos de telefonia móvel e similares deverão permanecer 
desligados. 

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

3ª FASE - Dinâmica de grupo: Os 50 (cinquenta) primeiros candidatos aprovados e 
classificados na prova técnica realizarão a 3º Fase do processo seletivo. A lista dos 
candidatos classificados para a 3ª Fase, assim como o horário de ocorrência da mesma 
será publicada no site https://ensinopesquisa.aacd.org.br/ até às 18h de 19/01/2023. 
Fase de caráter eliminatório. 
 
Data: 20 de Janeiro de 2023 (Sexta-feira) 
Horário: a partir das 08h conforme lista de candidatos classificados para a 3ª Fase 
Local: AACD, Avª. Professor Ascendino reis, 724, Vila Clementino – Anfiteatro. 

Participarão desta etapa, na condição de avaliadores, Gestão de Pessoas, Educação 
Continuada e Gerencia de Enfermagem.  

 
4ª FASE - Teste Psicológico e Entrevista: Os candidatos aprovados na 3ª Fase serão 
submetidos à realização de testes psicológicos, redação e entrevistas entre os dias 23 e 
24/01/2023. A lista dos candidatos classificados para a 3ª Fase e o horário de ocorrência 
da mesma será publicada no site https://ensinopesquisa.aacd.org.br/ até às 18h de 
20/01/2023. 
Fase de caráter classificatório e eliminatório. 

 
Data: 23 ou 24 de Janeiro de 2023 (Segunda ou Terça-feira) 
Horário: a partir das 08h conforme lista de candidatos classificados para a 4ª Fase 
Local: AACD, Avª. Professor Ascendino reis, 724, Vila Clementino – Anfiteatro 
   
O resultado desta fase será divulgado no site https://ensinopesquisa.aacd.org.br/ até as 
18:00 horas do dia 24/01/2023 e será feito contato telefônico com os candidatos 
aprovados.  

5ª FASE - Coleta de exames laboratoriais: Os primeiros três candidatos classificados 
na fase anterior deverão comparecer para coleta de exames laboratoriais em 27/01/2023. 
 
6ª FASE - Exame médico admissional: Os primeiros três candidatos classificados na 4ª 
fase serão convocados para exame médico admissional obedecendo à agenda do 
médico do trabalho no dia 01/02/2023.  
Fase de caráter eliminatório. 
 
7ª FASE - Análise documental: Os primeiros três candidatos classificados nas fases 
anteriores e aprovados na fase 6 serão convocados para análise documental (anexo 1) 
em 01/02/2023 com profissional de Gestão de Pessoas.  
Fase de caráter eliminatório. 
 
 

https://ensinopesquisa.aacd.org.br/
https://ensinopesquisa.aacd.org.br/
https://ensinopesquisa.aacd.org.br/


3. RESULTADO FINAL: 

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

 Maior nota na prova técnica; 
 Melhor desempenho na entrevista individual. 

Atenção: 

a) 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. 

b) Será desclassificado o candidato que obtiver nota na prova técnica igual ou inferior 
a 5,9 (cinco vírgulas nove). 

c) É de inteira responsabilidade do candidato buscar informações quanto aos 
resultados em todas as etapas de seleção, no site 
https://ensinopesquisa.aacd.org.br/. Não serão aceitas justificativas de falta de 
informações sobre resultados das etapas que possam ter impossibilitado ao 
candidato apresentar-se quando convocado. 

d) Para os candidatos aprovados na fase 6, após contato de Gestão de Pessoas, é 
necessário entregar todos os documentos constantes do anexo 1, inclusive os 
mencionados abaixo até o dia 01/02/2023. 

 Declaração de registro profissional ativo (Categoria Enfermeiro); 
 Carteira do COREN. 

e) A não entrega dos documentos acima terá caráter eliminatório.  
 

4. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

4.1 A prova escrita, abrangendo o conteúdo programático, constará de 20 (vinte) 
questões de múltipla escolha, com apenas 1 (uma) alternativa correta. Conteúdo da 
prova: Clínica Médica Cirúrgica; 
 

4.2 Para a realização da prova, não será permitido qualquer tipo de consulta. Será 
entregue um caderno de questões, no qual deverão ser assinaladas as alternativas 
escolhidas e transcritas para a folha do gabarito; 
 

4.3 O gabarito deverá ser preenchido SOMENTE com caneta esferográfica, de material 
transparente, de tinta com cor azul ou preta; 
 

4.4 Não serão consideradas as questões que contenham rasuras, que estejam em 
branco ou com mais de uma resposta; 

 
4.5 O candidato deverá devolver obrigatoriamente o caderno de questões ao término da 

prova;  
 

4.6 Será excluído do processo seletivo o candidato que faltar à prova escrita ou que 
durante a sua realização, for surpreendido em comunicação com outro candidato ou 
fazendo uso de material didático, como livros e notas; 

 

https://ensinopesquisa.aacd.org.br/


4.7 Não será permitido o uso de celular, tablete, computador, relógio tipo smart, ou 
outros aparelhos eletrônicos durante a realização de todas as fases do processo 
seletivo; 

 
4.8 No dia da realização da prova, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe 

de aplicação das provas, demais informações referentes ao conteúdo das provas 
e/ou aos critérios de avaliação e classificação; 

 
4.9 Não haverá revisão da prova e não haverá segunda chamada para realização de 

nenhuma fase do processo seletivo; 
 

4.10 Para esclarecimento de dúvidas sobre o Processo Seletivo, somente deverá 
ser usado o endereço eletrônico selecaotraineeenfermagem@aacd.org.br, não 
havendo atendimento presencial ou telefônico para tal fim. 
 

4.11 A existência de vaga em aberto não implica em aprovação automática de 
candidato que não preencha a todos os requisitos previstos neste edital e/ou que 
não tenha sido aprovado de acordo com os critérios de seleção estabelecidos neste 
documento.  

 
5. RECURSO: 
Prazo: até 02 dias úteis da data da divulgação do resultado final. 

 
6. CASOS OMISSOS 

Serão apreciados pelo Recrutamento e Seleção da AACD. 
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