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Edital de “Seleção ativa por análise de Currículos”  

08/2012 
 
Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 2012 
 
CEP28 - Unidade de Projetos de Saúde 
Projeto Cegonha Carioca 
 
Edital 08/2012 – para o Projeto Cegonha Carioca 
O Centro de Estudos e Pesquisas 28 (Organização Soc ial em Saúde ) torna pública a 
realização no Município do Rio de Janeiro o Processo Seletivo de vaga e formação de cadastro 
reserva de Enfermeiro Generalista, Enfermeiro Especialista (Obstetrícia) e Técnico de 
Enfermagem, lotados nos Hospitais da Rede Municipal do Rio de Janeiro e/ou em Ambulâncias 
do projeto Cegonha Carioca, contratados sob o Regime CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho). O processo dar-se-á com análise de currículos, possíveis entrevistas ou provas 
práticas, exames médicos admissionais. O numero de vagas ora apresentado é uma referência, 
podendo ser contratados o total, parte, nenhuma, ou mesmo criadas vagas adicionais. 
 
Cargo:  Enfermeiro Generalista Cegonha Carioca – 68  vagas  
Especificação das vagas: Vagas para acolhimento e para socorrista (ambulância), 
intercambiáveis segundo necessidade do projeto. 
Carga Horária: 30 horas semanais (escala 12x60) 
Escolaridade exigida: Ensino superior completo (formação em Enfermagem). Registro no 
Conselho de Classe.  
Salário base:  a confirmar no momento da contratação 
Benefícios: Plano de Saúde e Ticket Alimentação.  
 
Cargo:  Enfermeiro Especialista (Obstetrícia) Cegon ha Carioca – 18 vagas  
Especificação das vagas:  vagas para acolhimento e sala de parto intercambiáveis segundo 
necessidade do projeto 
Carga Horária: 30 horas semanais (escala 12x60) 
Escolaridade exigida: Ensino superior completo (formação em Enfermagem). Especialização em 
obstetrícia.  Registro no Conselho de Classe.  
Salário base:  a confirmar no momento da contratação 
Benefícios: Plano de Saúde e Ticket Alimentação.  
 
Cargo:  Técnico em Enfermagem Cegonha Carioca – 18 vagas  
Carga Horária: 30 horas semanais (escala 12x60) 
Escolaridade exigida: Ensino médio completo (Curso técnico em Enfermagem). Registro no 
Conselho de Classe.  
Salário base:  a confirmar no momento da contratação 
Benefícios: Plano de Saúde e Ticket Alimentação.  
 
Critérios para seleção equipe de enfermagem Projeto  Cegonha Carioca: 

1- Pré seleção  

Avaliação de currículos onde serão observados: 



- Enfermeiros Especialista (obstetrícia) Cegonha Ca rioca:   

a) Ter curso de especialização, habilitação, residência em enfermagem obstétrica: 

b) Comprovação de experiência na assistência obstétrica. 

- Enfermeiro Generalista Cegonha Carioca: 

a) Certificado de graduação. 

b) Comprovação de experiência na área materno infantil. 

 

- Técnico de enfermagem Cegonha Carioca: 

a) Certificado de nível técnico 

b) Comprovação de experiência mínima de 2 anos no atendimento obstétrico. 

 

2- A seleção dos profissionais: enfermeiro especialista (obstétricia), enfermeiro generalista e 

técnico de enfermagem, será feita em duas etapas. 

a) Comprovação de títulos. 

b) Realização de prova e ou entrevista 

OBS: No momento de entrevistas e realização das provas, deverão ser entregues os comprovantes dos títulos 

descritos nos currículos selecionados. 

O resultado dos candidatos aprovados será comunicado oportunamente. 

Critérios de pontuação do processo seletivo para o cargo enfermeiro especialista (obstetrícia) Cegonha  

Carioca. 

Titulação: Pontuação: 

Residência* 2.0 

Especialização* 1.0 

Habilitação ou Mestrado** 1.0 

Experiência profissional em assistência ao parto – 

após titulação de residente ou especialista 

1.0  (por cada 2 anos, até no Maximo 5.0 pontos. 

Indicação profissional*** 1.0 (indicação não específica), 2.0 (indicação de 

diretores de maternidades da SMSDC-RJ, equipe 

CEP28, parceiros CEP28 de notório saber obstétrico) 

 Total 10 pontos 

* Pontuação auto-exclusiva 

** pontuação adicional a residência e especialização 



*** Indicação e carta de referência / em caso de indicação de diretores da rede da SMSDC-RJ o profissional 

concorrerá na lista aberta, mas, se aprovado, será alocado prioritariamente nas maternidades origem da indicação.  

 

Critérios de pontuação do processo seletivos para o  cargo enfermeiro generalista Cegonha Carioca. 

Titulação  Pontuação  

Experiência profissional assistencial de no mínimo 2 anos 

em hospitais da rede pública – SUS 

2.0 

Experiência profissional (assistencial, ou administrativa) 

em hospital na área materno infantil 

1.0 a cada ano de exercício com no 

Maximo 5.0 

Indicação profissional* 1.0 (indicação não específica), 2.0 

(indicação de diretores de 

maternidades da SMSDC-RJ, 

equipe CEP28, parceiros CEP28 de 

notório saber obstétrico) 

Participação em cursos, encontros, congressos e jornadas 

na área obstétrica, nos últimos 2 anos. 

1.0 

 

 Total 10.0 pontos 

* Indicação e carta de referência / em caso de indicação de diretores da rede da SMSDC-RJ o profissional concorrerá 

na lista aberta, mas, se aprovado, será alocado prioritariamente nas maternidades origem da indicação.  

 

Critérios de pontuação do processo seletivo para o cargo de técnico de enfermagem Cegonha Carioca. 

Titulação  Pontuação  

Experiência profissional assistencial de no 

mínimo 2 anos em hospitais da rede pública – 

SUS 

2.0 

Experiência comprovada no atendimento 

obstétrico 

1.0 por ano de experiência, a partir do 3º  ano de 

experiência até no máximo 4.0 

Participação em curso de aperfeiçoamento na 

área obstétrica 

2.0 

Indicação profissional* 1.0 (indicação não específica), 2.0 (indicação de diretores 

de maternidades da SMSDC-RJ, equipe CEP28, parceiros 

CEP28 de notório saber obstétrico) 

 Total 10.0 pontos 



 

Obs:  Na ocorrência de empate entre os candidatos serão utilizados os seguintes critérios para o desempate:   

a) Maior tempo de efetivo exercício no serviço publico. 

b) Idade observando em ordem decrescente. 
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