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NORMAS PARA SELEÇÃO SIMPLIFICADA 
DOS EMPREGADOS DO INSTITUTO DE 
MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR 
FERNANDO FIGUEIRA – IMIP E DE SUAS 
FILIAIS. 

 

 

A DIRETORIA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e por deliberação de seus membros, 

 

CONSIDERANDO que os objetivos institucionais do INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR 

FERNANDO FIGUEIRA – IMIP só podem ser atingidos por meio das pessoas; 

 

CONSIDERANDO a importância do Processo de Seleção, cujo objetivo é contratar os candidatos 

mais aptos para ocuparem as vagas de trabalho disponíveis; 

 

CONSIDERANDO que o INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA – 

IMIP E SUAS FILIAIS necessitam de Processo de Seleção de Pessoal para o preenchimento das vagas 

de trabalho das unidades hospitalares por ela administrada, as quais serão preenchidas por 

funcionários contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em jornada de 

trabalho específica de acordo com o cargo a ser preenchido. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O Processo Seletivo será efetuado através de avaliação objetiva, de acordo com o nível de 

escolaridade exigido conforme especificado abaixo. 

 

NÍVEL DO CARGO ESCOLARIDADE EXIGIDA 

Elementar Ensino fundamental completo 

Médio Ensino médio completo 

Técnico Técnico completo 

Superior Superior completo 

  

Art. 2º O Processo Seletivo é composto pelas seguintes etapas de avaliação, de acordo com o nível 

de escolaridade exigido para cada cargo. 

 

I - Análise de Currículo (AC), o qual será avaliado na escala de 0 a 10 pontos, sendo considerado 

habilitado o candidato que obtiver avaliação igual ou superior a 5 (cinco) pontos; 

II - Entrevista (ET), a qual avaliará o candidato na escala de 0 a 10 pontos, sendo considerado 

habilitado aquele que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos; 

III - Prova de Português (PO), a qual avaliará o candidato na escala de 0 a 10 pontos, sendo 

considerado habilitado aquele que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos; 
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IV - Prova de Matemática (MA), a qual avaliará o candidato na escala de 0 a 10 pontos, sendo 

considerado habilitado aquele que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos; 

V - Prova de Informática (IF), a qual avaliará o candidato na escala de 0 a 10 pontos, sendo 

considerado habilitado aquele que obtiver nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos; 

VI - Prova de Conhecimentos Específicos (CE), a qual avaliará o candidato na escala de 0 a 10 

pontos, sendo considerado habilitado aquele que obtiver nota igual ou superior a 6 (seis) pontos; 

 

Parágrafo primeiro. Para fins de Análise de Currículo (AC), o edital que lançar determinado Processo 

Seletivo deverá fixar quadro de atribuição de pontos para avaliação dos títulos, qualificações e 

experiências profissionais e acadêmicas do candidato, estipulando-se, também, a pontuação 

máxima que tais itens poderão receber conjuntamente. Dentre os aspectos que podem ser 

avaliados, citem-se, exemplificativamente, publicações acadêmicas em revistas especializadas, 

títulos de mestre e doutor, bem como experiência profissional superior a 1 (um) ano em cargo 

idêntico ao oferecido. 

 

Parágrafo segundo. Para fins de Entrevista (ET), o edital que lançar determinado Processo Seletivo 

deverá fixar quadro de atribuição de pontos para mensuração dos aspectos a serem avaliados nessa 

etapa, que serão, pelo menos, a adequação do perfil técnico e comportamental do candidato à 

vaga oferecida, bem como sua motivação para o desempenho do cargo. 

 

Parágrafo terceiro. Em relação às Provas de Português (PO), Matemática (MA), Informática (IF) e 

Conhecimentos Específicos (CE), o edital que lançar determinado Processo Seletivo deverá divulgar 

objetivamente os critérios de avalição, correção e pontuação das questões a serem aplicadas e, 

ainda, seus conteúdos programáticos, aos quais os exames restarão adstritos, o que deverá ser 

realizado em consonância com as disposições deste regulamento. 

  

Art. 3º Para classificação final do candidato é considerada a média aritmética dos pontos obtidos 

em cada uma das etapas da avaliação. 

 

Art. 4º As etapas de avaliação pelas quais os candidatos deverão ser submetidos são as indicadas no 

quadro abaixo. 

 

Nível do Cargo AC ET PO MA IF CE 

Elementar   X X   

Médio   X X X  

Técnico   X X X X 

Superior X X     

 

Art. 5º Para participar do processo de seleção, os candidatos deverão entregar os seguintes 

documentos. 

I – Documento de Identidade Oficial 

II – CPF/MF 
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Art. 6º São condições para participação do processo seletivo: 

I - Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi deferida a igualdade; 

ou, ainda, estrangeiro, obedecido os requisitos exigidos pela legislação de regência; 

II - Ter idade mínima de 18 anos; 

III - Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 

IV - Possuir o perfil e os requisitos estabelecidos para a vaga; 

V - Apresentar a documentação exigida. 

 

Art. 7º Os candidatos selecionados serão classificados de acordo com a nota final. 

 

Art. 8º Na hipótese de ocorrer empate no resultado da seleção, serão adotados, sucessivamente, os 

seguintes critérios de desempate: 

I - Maior tempo de experiência do cargo para qual concorreu; 

II - Maior idade. 

 

Art. 9º O candidato será automaticamente excluído do processo seletivo quando: 

I - Apresentar-se após os horários definidos; 

II - Não comparecer a qualquer uma das etapas; 

III - Não apresentar a documentação exigida; 

 

Art. 10. Só serão pontuados os cursos e experiências profissionais que tiverem correlação com o 

cargo para o qual o candidato participou. 

 

Art. 11. Qualquer informação falsa ou não comprovada gera a eliminação do candidato no processo 

seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

Art. 12. Só serão aceitos certificados e diplomas emitidos por instituições reconhecidas pela 

autoridade pública competente. 

 

Art. 13. Não serão considerados para fins de comprovação de experiência profissional, estágios ou 

trabalhos realizados como voluntário. 

 

Art. 14. A validade do processo de seleção é de 01 (um) ano, contado a partir da sua data de 

conclusão, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano a critério do Instituto de Medicina 

Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, pelo seu órgão competente.  

 

Art. 15. A participação do candidato no processo seletivo implica no conhecimento dos requisitos e 

critérios estabelecidos. 
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Art. 16. As convocações para as etapas do Processo Seletivo serão feitas através do site 

www.imip.org.br, ou por outro meio idôneo, devendo o candidato se apresentar, obrigatoriamente, 

munido de Documento de Identidade Oficial nos locais e datas estabelecidos. 

 

Art. 17. A lista com o resultado da seleção de cada cargo será divulgada em ordem decrescente de 

pontuação, no endereço eletrônico www.imip.org.br, ou por outro meio idôneo, sendo de exclusiva 

responsabilidade do candidato acompanhar comunicados, convocações e o resultado final da 

seleção. 

 

Parágrafo primeiro. O candidato interessado poderá requerer, no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da divulgação do resultado da seleção, cópia de suas avaliações devidamente corrigidas e 

pontuadas, o que lhe será assegurado, às suas expensas, em até 03 (três) dias. 

 

Parágrafo segundo. O candidato irresignado com o resultado da seleção poderá interpor recurso 

fundamentado contra a pontuação atribuída a suas avaliações, desde que o faça no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de divulgação do resultado final da seleção, mediante protocolo na 

sede do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP. 

 

Art. 18. A aprovação no processo de seleção não gera para o selecionado o direito à contratação, 

cabendo ao gestor da respectiva Unidade Hospitalar, conforme o caso, decidir a respeito, 

observado o número de vagas e a ordem de classificação. 

 

Art. 19. São requisitos para a contratação: 

I - Ter sido aprovado no Processo de Seleção; 

II - Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro residente com autorização para trabalhar 

no Brasil; 

III - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 

IV - Cumprir as normas estabelecidas pelo Processo de Seleção; 

V - Apresentar a seguinte documentação na via original: 

a) Carteira do Trabalho e Previdência Social; 

b) 3 (três) fotos 3X4. 

VI – Apresentar cópia da seguinte documentação: 

a) Documento de Identidade Oficial; 

b) CPF/MF; 

c) Título de Eleitor; 

d) PIS ou PASEP; 

e) Certidão de nascimento ou casamento (quando for o caso); 

f) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone); 

g) Certidão de nascimento dos dependentes; 

h) Cartão de vacinação dos filhos com idade até 7 (sete) anos; 

i) Certificado Militar/Reservista (funcionários do sexo masculino); 
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j) Carteira de registro profissional nos respectivos Conselhos Profissionais do Estado de 

Pernambuco (quando for o caso); 

K) Carteira de Motorista (apenas para os cargos de motorista e mensageiro); 

l) Comprovante de matrícula de filhos menores de 14 anos (obrigatório apenas para quem 

receberá salário família); 

m) CPF/MF dos dependentes maiores de 18 anos; 

n) Certificado de conclusão do 1º ou 2º grau; 

o) Diploma ou declaração de conclusão de curso superior, pós-graduação, especialização, 

mestrado, doutorado, MBA, dos cursos exigidos para a vaga; 

 

Art. 20. Os candidatos aprovados serão contratados de acordo com cronograma de necessidades do 

serviço. 

 

Art. 21. O candidato convocado para contratação que não apresentar a documentação exigida será 

eliminado da seleção, hipótese em que será convocado o candidato classificado na posição 

imediatamente subsequente na lista de classificação. 

 

Art. 22. Após a convocação para contratação, o candidato deverá se apresentar nos locais e datas 

estabelecidos, munido dos documentos exigidos para a celebração do contrato de trabalho. 

 

Art. 23. Os candidatos contratados deverão assumir as funções para as quais forem contratados nas 

datas definidas nas convocações. 

 

Art. 24. O candidato convocado para contratação que não atender aos prazos estabelecidos será 

eliminado da seleção. 

 

Art. 25. As vagas serão preenchidas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

conforme carga horária definida pela respectiva Unidade Hospitalar, conforme o caso, podendo 

variar os períodos em diurno, noturno, misto na forma de revezamento ou escala de serviço. 

 

Recife, 12 de setembro de 2011. 

 

Carlos Roberto Ribeiro de Moraes-  Presidente 

CPF/MF nº 000 005.824-68 

 

Carlos Santos da Figueira 

CPF/MF nº 302.396.994-91 

 

Bertoldo Kruse Grande de Arruda- 1º Secretário 

CPF/MF nº 000.220.394-49 
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Caio Magarinos de Souza Leão Filho – 2º Secretário 

CPF/MF nº 937.497.114-53 

 

Ítalo Rocha Leitão-1º Tesoureiro 

CPF/MF nº 180.224.564-20 

 

Adriano Nassri Hazin-1º Tesoureiro – 2º Tesoureiro 

CPF/MF nº 319.005.264-68 

 

 


