
 

 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL N° 004/2022 

ERRATA 
 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA (IBGC), Organização 
Social gestora da unidade: Policlínica Estadual da Região Rio Vermelho - Goiás, na forma prevista pelo 
Edital que conduz o processo seletivo n° 004/2022, divulga a ERRATA, da forma a seguir os requisitos 
publicados. No anexo II houve adição de funções não exercidas na unidade, portanto, sofrem alteração 
conforme segue abaixo: 

 

Onde se lê: 

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO 

DIVERSOS 

Ensino Superior Cursando 
Administração ou áreas afins; 06 

meses de experiência na área 
administrativa; Informática 

Intermediário. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de matrícula em curso 

superior; Declaração de vínculo 
empregatício com no mínimo 06 meses 
constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) e/ou comprovante 

da CTPS em áreas administrativas. 

ANALISTA DE DP DP 

Ensino Superior completo em 
Administração de empresas, ciências 

contábeis, direito, economia, recursos 
humanos e/ou afins; 06 meses de 

experiência na área de departamento 
pessoal; Informática Intermediário; 

Excel intermediário. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
em curso superior; Declaração de 

vínculo empregatício com no mínimo 06 
meses constando data de admissão e 

demissão (quando for o caso) e/ou 
comprovante da CTPS na área de 

departamento pessoal. 

ANALISTA DE 
QUALIDADE 

QUALIDADE 

Ensino Superior completo em 
Administração de empresas, 

enfermagem, gestão da qualidade 
e/ou afins; desejável pós-graduação na 

área de qualidade; 06 meses de 
experiência na área de qualidade, 
desejável no âmbito hospitalar; 

Informática Intermediária. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
em curso superior; Declaração de 

vínculo empregatício com no mínimo 06 
meses constando data de admissão e 

demissão (quando for o caso) e/ou 
comprovante da CTPS na área da 

qualidade. 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

DIVERSOS 
Ensino Médio Completo; 06 meses de 

experiência na área administrativa; 
Informática Básica 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão do ensino 

médio; Declaração de vínculo 
empregatício com no mínimo 06 meses 
constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) e/ou comprovante 

da CTPS em áreas administrativas. 

ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO 

FATURAMENTO 

Ensino Superior Cursando 
Administração de empresas, ciências 
contábeis, economia e/ou afins; 06 

meses de experiência em faturamento 
hospitalar; Informática Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de matrícula em curso 

superior; Declaração de vínculo 
empregatício com no mínimo 06 meses 
constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) e/ou comprovante 

da CTPS em áreas administrativas. 



 

ASSISTENTE SOCIAL MULTIPROFISSIONAL 

Ensino Superior Completo em Serviço 
Social; desejável pós-graduação na 

área Hospitalar; 06 meses de 
experiência na função, no contexto 

hospitalar; Informática Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
em curso superior de Serviço Social; 

Comprovante do CRESS ativo; Certidão 
Negativa; Declaração de vínculo 

empregatício com no mínimo 06 meses 
constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) e/ou comprovante 

da CTPS em contexto hospitalar. 

AUXILIAR DE 
FARMACIA FARMACIA/CAF 

Ensino Médio Completo; Informática 
Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou Histórico Escolar concluído. 

ENFERMEIRO (A) DIVERSOS 

Ensino Superior Completo em 
Enfermagem; COREN Ativo e regular; 

06 meses de experiência como 
enfermeiro (a); Informática Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 
Enfermagem; Comprovante do COREN 

com data de validade e/ou Certidão 
Negativa; Declaração de vínculo 

empregatício com no mínimo 06 meses 
constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) e/ou comprovante 
da CTPS somente como Enfermeiro (a) 

assistencial. 

FARMACÊUTICO (A) FARMÁCIA 

Ensino Superior Completo em 
Farmácia; CRF Ativo e regular; 06 

meses de experiência como 
farmacêutico (a), desejável na área 

hospitalar; Informática Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 

Farmácia; Comprovante do CRF com 
data de validade e/ou Certidão 
Negativa; Declaração de vínculo 

empregatício com no mínimo 06 meses 
constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) e/ou comprovante 
da CTPS somente como farmacêutico 

(a). 

FONOAUDIÓLOGO FONOAUDIOLOGIA 

Ensino Superior Completo em 
Fonoaudiologia; CRFA Ativo e regular; 
Estágio mínimo de 880h; Informática 

Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 
Fonoaudiologia; Comprovante do CRFA 

com data de validade e/ou Certidão 
Negativa; Comprovação de Estágio de no 

mínimo 880h e/ou 6 meses de 
experiência como Fonoaudiólogo. 

MAQUEIRO PRONTO SOCORRO Ensino Fundamental Incompleto 
Currículo com foto atualizado; 

Declaração comprovando o mínimo de 
Ensino Fundamental Incompleto. 

NUTRICIONISTA SND 

Ensino Superior Completo em 
Nutrição; CRN ativo e regular; 06 
meses de experiência na área de 
Nutrição Clínica ou unidade de 

alimentação; Informática básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 

Nutrição; Comprovante do CRN com 
data de validade e/ou Certidão 
Negativa; Declaração de vínculo 

empregatício com no mínimo 06 meses 
constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) e/ou comprovante 
da CTPS somente como Nutricionista. 



 

OUVIDOR OUVIDORIA 

Ensino Superior Completo em 
Psicologia ou Assistente Social; 06 
meses de experiência: Psicologia 
(Atuação na área), Serviço Social 

(Atuação na área); Informática Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 
Psicologia ou Serviço Social; Declaração 
de vínculo empregatício com no mínimo 
06 meses constando data de admissão e 

demissão e/ou comprovante da CTPS. 

PSICÓLOGO MULTIPROFISSIONAL 

Ensino Superior Completo em 
Psicologia; CRP Ativo e regular; 06 

meses de experiência em psicologia 
(hospitalar, da saúde e/ou clínica); 

Informática Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 

Psicologia; Comprovante do CRP e/ou 
Certidão Negativa; Declaração de 

vínculo empregatício com no mínimo 06 
meses constando data de admissão e 

demissão (quando for o caso) e/ou 
comprovante da CTPS somente como 

Psicólogo (a). 

TÉCNICO (A) DE 
IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA 

PRONTO SOCORRO 

Ensino médio Completo; Curso Técnico 
(a) em Imobilização Ortopédica; 06 

meses de experiência em imobilização 
ortopédica; Informática Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 
Técnico (a) de Imobilização Ortopédica; 
Declaração de vínculo empregatício com 
no mínimo 06 meses constando data de 

admissão e demissão (quando for o 
caso) e/ou comprovante da CTPS 

somente como Técnico (a) de 
Imobilização Ortopédica. 

TÉCNICO (A) DE 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO 
SESMT  

Ensino médio Completo; Curso Técnico 
(a) em Segurança do Trabalho; 06 

meses de experiência como técnico (a) 
de segurança do trabalho, desejável 
no contexto hospitalar; Informática 

Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 

Técnico (a) de Segurança do Trabalho; 
Carimbo de comprovação de habilitação 

na CTPS; Declaração de vínculo 
empregatício com no mínimo 06 meses 
constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) e/ou comprovante 
da CTPS somente como Técnico (a) de 

Segurança do Trabalho. 

TÉCNICO DE TI TI 

Ensino médio Completo; Curso Técnico 
em Informática; 06 meses de 

experiência na área de informática, 
desejável em Âmbito hospitalar; 

Informática avançado.  

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 
Técnico (a) de TI; Declaração de vínculo 
empregatício com no mínimo 06 meses 
constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) e/ou comprovante 

da CTPS somente como Técnico (a) de TI. 

TÉCNICO (A) DE 
ENFERMAGEM 

DIVERSOS 

Ensino médio Completo; Curso Técnico 
(a) em Enfermagem; COREN Ativo e 

regular; 06 meses de experiência como 
técnico (a) de enfermagem; 

Informática Básica. 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 

Técnico (a) de Enfermagem; 
Comprovante do COREN com data de 

validade e/ou Certidão Negativa; 
Declaração de vínculo empregatício com 
no mínimo 06 meses constando data de 

admissão e demissão (quando for o 
caso) e/ou comprovante da CTPS 

somente como Técnico (a) de 
Enfermagem. 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

MULTIPROFISSIONAL 
Ensino Superior Completo em Terapia 
Ocupacional; CREFITO ativo e regular; 

Informática Básica 

Currículo com foto atualizado; Diploma 
ou declaração de conclusão de curso em 

Terapia Ocupacional (não será aceito 
histórico escolar); Comprovante do 
CREFITO com data de validade e /ou 

Certidão Negativa. 

 



 

 

Leia se: 

 

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO 

JR  
DIRETORIA  

Ensino superior cursando e/ou 
completo em Administração de 

empresas, ciências contábeis 
e/ou afins; 06 meses de 

experiência como analista 
administrativo, preferível no 

âmbito hospitalar; Informática 
Básica; Habilidade com digitação; 

será considerado diferencial 
conhecimento na confecção de 
ofícios e elaboração de e-mail. 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 
declaração de matrícula em curso superior; 

Declaração de vínculo empregatício constando 
data de admissão e demissão (quando for o 
caso) e/ou comprovante da CTPS em áreas 

administrativas. 

ANALISTA DE TI  TI  

Ensino superior Cursando em 
Sistema de Informação, Rede de 
Computadores, Engenharia da 

Computação e/ou afins; 06 
meses de experiência na área; 

informática avançada; será uma 
diferencial experiência 

comprovada com hardware. 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Declaração de 

escolaridade atualizada, em Sistema de 
Informação, Rede de Computadores, 

Engenharia da Computação e/ou afins (não 
será aceito histórico escolar); Declaração de 

vínculo empregatício de no mínimo 6 meses de 
experiência na mesma instituição constando 
data de admissão e demissão (quando for o 

caso) somente na área de TI. 

ANALISTA NQSP NQSP  

Ensino Superior completo em 
qualquer área da saúde; 06 

meses de experiência na área de 
segurança do paciente em uma 

mesma instituição 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 
Declaração de conclusão de curso superior 

(não será aceito histórico escolar); 
Comprovante de experiência (Páginas da CTPS 

física ou digital e/ou Declaração de vínculo 
empregatício constando data de admissão e 
demissão (quando for o caso) somente no 
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP). 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO  

NIA 

Ensino médio completo; 06 
meses de experiência na área 
administrativa e atendimento; 

Informática básica. 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 
declaração de conclusão de curso no Ensino 

Médio (não será aceito histórico escolar); 
Declaração de vínculo empregatício constando 

data de admissão e demissão (quando for o 
caso) somente na área administrativa. 

ASSISTENTE DE 
DEPARTAMENTO 

PESSOAL   
DP 

Ensino médio completo e/ou 
superior cursando em 

Administração de empresas, 
ciências contábeis, direito, 

economia, recursos humanos 
e/ou afins; 06 meses de 

experiência com Departamento 
Pessoal; Informática Básica; Excel 

intermediário. 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 

Declaração de conclusão do ensino médio (não 
será aceito histórico escolar); Comprovante de 
experiência (Páginas da CTPS física ou digital 

e/ou Declaração de vínculo empregatício 
constando data de admissão e demissão 

(quando for o caso) somente em 
departamento pessoal em uma mesma 

instituição. 

AUXILIAR DE 
ESTOQUE  FÁMARCIA  

Ensino Médio Completo; 06 
meses de experiência como 

atendente, balconista, 
estoquista. Diferencial no âmbito 

hospitalar; Informática Básica. 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 

Declaração de conclusão do ensino médio (não 
será aceito histórico escolar); Comprovante de 
experiência (Páginas da CTPS física ou digital 

e/ou Declaração de vínculo empregatício 
constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) em farmácia em uma 

mesma instituição. 



 

FONOAUDIÓLOGO FONOAUDIOLOGIA 
 Ensino Superior Completo em 
Fonoaudiologia; CRFA Ativo e 

regular; Informática Básica 

 
Currículo com foto atualizado; Documento 

Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 
declaração de conclusão de curso em 

Fonoaudiologia (não será aceito histórico 
escolar); Comprovante do CRFA com data de 
validade; Declaração de vínculo empregatício 

constando data de admissão e demissão 
(quando for o caso) somente como 

Fonoaudiólogo (a). 

PSICÓLOGO PSICOLOGIA  

Ensino Superior Completo em 
Psicologia; CRP Ativo e regular; 

06 meses de experiência em 
psicologia (hospitalar, da saúde 

e/ou clínica); Informática Básica. 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 

declaração de conclusão de curso em 
Psicologia (não será aceito histórico escolar); 
Comprovante do CRP com data de validade; 

Declaração de vínculo empregatício constando 
data de admissão e demissão (quando for o 

caso) somente como Psicólogo (a). 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO  

RECEPÇÃO 

Ensino médio completo; 06 
meses de experiência em 

atendimento, diferencial em 
âmbito hospitalar; Informática 

Básica. 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 
declaração de conclusão de curso no Ensino 

Médio (não será aceito histórico escolar); 
Declaração de vínculo empregatício de no 
mínimo 6 meses de experiência na mesma 
instituição constando data de admissão e 

demissão (quando for o caso) somente na área 
administrativa. 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL  MULTIPROFISSIONAL 

Ensino Superior Completo em 
Terapia Ocupacional; CREFITO 
ativo e regular; 06 meses de 
experiência como Terapeuta 

Ocupacional; Informática Básica 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 
declaração de conclusão de curso em Terapia 

Ocupacional (não será aceito histórico 
escolar); Comprovante do CREFITO com data 

de validade; Declaração de vínculo 
empregatício constando data de admissão e 
demissão (quando for o caso) somente como 

Terapeuta Ocupacional 

MOTORISTA 
ADMINISTRATIVO 

 DIRETORIA  

Ensino Médio Completo; CNH B; 
06 meses de 

experiência como motorista 
administrativo 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 

Declaração de conclusão do ensino médio (não 
será aceito histórico escolar); Cópia da CNH B; 
Comprovante de experiência (Páginas da CTPS 

física ou digital e/ou Declaração de vínculo 
empregatício constando data de admissão e 

demissão (quando for o caso) como motorista 
em uma mesma instituição. 

OUVIDOR (A) OUVIDORIA 

Ensino Superior Completo em 
Psicologia ou 

Assistente Social; 06 meses de 
experiência no âmbito clinico; 

Informática Intermediara 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 
Declaração de conclusão de curso superior 

(não será aceito histórico escolar). 

NUTRICIONISTA  MULTIPROFISSIONAL 

Ensino Superior Completo em 
Nutrição; CRN ativo e regular; 06 
meses de experiência na área de 

Nutrição Clínica ou afins; 
Informática básica. 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 

declaração de conclusão de curso em Nutrição 
(não será aceito histórico escolar); 

Comprovante do CRN com data de validade; 
Declaração de vínculo empregatício constando 

data de admissão e demissão (quando for o 
caso) somente como Nutricionista 

FARMACÊUTICO CLÍNICO 

Ensino Superior Completo em 
Farmácia; CRF Ativo e regular; 06 

meses de experiência como 
farmacêutico (a); Informática 

Básica. 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 

declaração de conclusão de curso em Farmácia 
(não será aceito histórico escolar); 

Comprovante do CRF com data de validade; 
Declaração de vínculo empregatício constando 

data de admissão e demissão (quando for o 
caso) somente como farmacêutico (a). 



 

TECNICO (A) DE 
RADIOLOGIA 

IMAGINOLOGIA 

Curso Técnico em Radiologia e 
afins; Registro no Conselho de 

Classe Ativo; 06 meses de 
experiência hospitalar, no setor 

de Imaginologia; Informática 
Básica. 

Currículo com foto atualizado; Documento 
Oficial com foto (RG e /ou CNH); Diploma ou 
Declaração de conclusão do curso Técnico de 
Radiologia (não será aceito histórico escolar); 
Comprovante do CONTER ativo com data de 

validade; Comprovante de experiência 
(Páginas da CTPS física ou digital e/ou 

Declaração de vínculo empregatício constando 
data de admissão e demissão (quando for o 

caso) somente como Técnico de radiologia em 
uma mesma instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilson Dias Castelano 

Coordenador (a) de Recursos Humanos - IBGC 
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