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PROCESSO EMERGENCIAL DE INSCRIÇÃO DE FORMAÇÃO DE 
BANCO DE DADOS 

 

PROCESSO EMERGENCIAL DE INSCRIÇÃO E FORMAÇÃO DE BANCO DE 

DADOS – HOSPITAL ESPANHOL / INTS. 
 

O INTS – Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, usando de suas atribuições legais, torna 

público o Processo Emergencial de Inscrição e Formação de Banco de Dados, destinado 

se necessário à contratação de profissionais para atendimento às necessidades de excepcional 

interesse público, de acordo com o que se segue: 
 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 – O Processo de Inscrição de Banco Emergencial dos profissionais da área da saúde e da 

administração, nas modalidades abaixo descritas, dar-se-á por meio uma etapa: envio da 

ficha de inscrição e documentos comprobatórios referente aos requisitos. 
 

1.2 – É condição essencial para inscrever-se neste processo o conhecimento e aceitação das 

instruções e normas contidas neste documento, declarando que conhece e concorda plena e 

integralmente com os termos estabelecidos. 
 

1.3 – A localização do desempenho das funções indicadas no presente documento é para 

atendimento às necessidades do Hospital Espanhol. 
 

2 – DAS FUNÇÕES 
 

2.1 – Caso haja necessidade os profissionais atuarão nas especialidades descritas no Quadro 

abaixo, de acordo com a Carga Horária Semanal e Requisitos apresentados:  

 

FUNÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 

 Almoxarife 40h 
Ensino médio completo; Experiência de 6 meses 
na função preferencialmente em área hospitalar; 
Informática básica.  

 Analista Administrativo 40h 
Ensino superior completo em Administração e 
áreas correlatas; Experiência de 6 meses na 
função;  

Analista de RH 40h 
Ensino superior completo em Administração e 
áreas correlatas; experiência de 6 meses na 
função na área de departamento pessoal;  

 
 
Analista Financeiro 40h 

 
Ensino superior completo em Ciências Contábeis 
e áreas correlatas; Experiência de 6 meses na 
função. 
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Assistente Social 

 
 

30h 

Ensino superior completo em Serviço Social; 
Registro ativo no Conselho; Experiência de 6 
meses na função preferencialmente em área 
Hospitalar. 

Auxiliar Administrativo 40h 
Ensino médio completo; Experiência de 06 meses 
na função. 

Auxiliar Almoxarifado 40h 
Ensino médio completo; Experiência de 06 meses 
na função. 

Auxiliar de Farmácia 40h 
Ensino médio completo; Experiência de 6 meses 
na função preferencialmente em área hospitalar; 
Informática básica.  

Bioquímico 40h 

Ensino Superior completo em 
Farmácia/Bioquímica; Registro ativo no 
Conselho; Experiência de 6 meses na função 
preferencialmente em laboratório. 

Enfermeiro Assistencial 40h 

Graduação em Enfermagem; Registro ativo no 
Conselho Regional de Enfermagem; Experiência 
mínima de 6 meses de atuação 
preferencialmente na área de assistência 
hospitalar. 

Enfermeiro CCIH 40h 

Graduação em Enfermagem; Registro ativo no 
Conselho Regional de Enfermagem; Experiência 
mínima de 6 meses de atuação na área de 
Controle de Infecção Hospitalar; Desejável pós 
graduação na área de CCIH. 

Enfermeiro UTI 36h 

Graduação em Enfermagem; Registro ativo no 
Conselho Regional de Enfermagem; Experiência 
mínima de 6 meses de atuação na área de UTI; 
Desejável pós graduação na área de terapia 
intensiva. 

Engenheiro - Manutenção 20h 

Graduação em Engenharia; Registro ativo no 
Conselho Regional de Engenharia; Experiência 
mínima de 6 meses de atuação, 
preferencialmente em engenharia hospitalar 
e/ou clínica. 

Farmacêutico 36h 

Graduação em Farmácia; Registro ativo no 
Conselho Regional de Farmácia; Experiência 
mínima de 6 meses de atuação na área 
hospitalar. 

Fisioterapeuta 36h 

Graduação em Fisioterapia; Registro ativo no 
Conselho Regional de Fisioterapia; Experiência 
mínima de 6 meses de atuação em área 
hospitalar e procedimentos de fisioterapia 
respiratória. 

Maqueiro 40h 
Ensino médio completo; Experiência de 06 meses 
na função em unidade hospitalar. 

 
Motorista 

 
40h 

 
Ensino médio completo; Habilitação ativa 
categoria D; Curso de especialização de 
condução deste tipo de veículo ativo; Experiência 
em condução de usuários em serviços de saúde.  
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Nutricionista 

 
 

36h 

Graduação em Nutrição; Registro ativo no 
Conselho Regional de Nutrição; Experiência 
mínima de 6 meses de atuação em área 
hospitalar. 

Psicólogo Hospitalar 
 36h 

Graduação em Psicologia; Registro ativo no 
Conselho Regional de Psicologia; Experiência 
mínima de 6 meses de atuação na função em 
área hospitalar ou em atendimento de saúde. 

Recepcionista 40h 
Ensino médio completo; Experiência de 06 meses 
na função preferencialmente em unidade de 
saúde. 

Roupeiro -Lavanderia e Rouparia 40h 
Ensino fundamental completo; Experiência de 06 
meses na função. 

Técnico Arquivista  40h 
Ensino médio completo; Experiência de 06 meses 
na função. 

Técnico de Administrativo  40h 
Ensino médio completo; Experiência de 06 meses 
em função Administrativa desejável em área 
hospitalar. 

Técnico de Faturista  40h 
Ensino médio completo; Experiência de 06 meses 
na função como faturista de procedimento de 
saúde; Informática básica. 

Técnico de Enfermagem - Área UTI 40h 
Curso Técnico de Enfermagem; Registro ativo no 
conselho; Experiência de 06 meses na área de 
UTI. 

Técnico de Enfermagem - Área 
Assistencial 

40h 
Curso Técnico de Enfermagem; Registro ativo no 
conselho; Experiência de 06 meses na área 
hospitalar. 

Técnico de Enfermagem - Área CME 40h 
Curso Técnico de Enfermagem; Registro ativo no 
conselho; Experiência de 06 meses na área do 
CME. 

Técnico de Informática 40h 

Ensino médio completo; Conhecimento do 
pacote office, redes e manutenção de 
computadores, sistema operacional Windows; 
Experiência de 6 meses na função. 

Técnico de Laboratório 40h 
Curso Técnico de patologia Clínica; Registro ativo 
no conselho regional de Farmácia; Experiência 
mínima de 6 meses na função. 

Técnico de Nutrição 40h 
Curso técnico de Nutrição; Carteira do conselho 
profissional vigente; Experiência de 06 meses na 
função em unidade hospitalar. 

Técnico de Radiologia 24h 

Curso Técnico de Radiologia; Carteira do 
conselho profissional vigente; Experiência 
mínima de 06 meses na função com 
procedimentos em aparelhos de RX e 
tomógrafos. 

Técnico em Edificação  40h 
Curso Técnico em Edificações; Experiência de 06 
meses na função. 

Técnico em Eletricidade 40h 
Curso Técnico em Eletricidade; Registro ativo no 
CREA; Experiência mínima de 06 meses na 
função em área hospitalar. 
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Técnico em Eletrônica 40h 
Curso Técnico em Eletrotécnica; Registro ativo 
no CREA; Experiência mínima de 06 meses na 
função em área hospitalar. 

Técnico em Estatístico 40h 

Ensino médio completo; Conhecimento em Excel 
avançado; Experiência de 06 meses com controle 
de indicadores na área de saúde. 
 

Técnico em Hidráulica 40h Curso Técnico em Hidráulica; Experiência de 06 
meses na função. 

Técnico em Segurança do Trabalho 40h 

Curso Técnico em Segurança do Trabalho; 
Carteira do conselho profissional vigente; 
Experiência mínima de 06 meses na função em 
área hospitalar. 

Tecnólogo da Informação 30h 
Curso Tecnólogo na área de computação; 
Experiência mínima de 06 meses na área 
hospitalar. 

 

 

 

 

 

3 – DOS DOCUMENTOS 
 

3.1 – Segue abaixo os documentos que deverão ser enviados como comprobatórios de acordo 

aos requisitos da função pretendida: 
 

FUNÇÃO DOCUMENTOS 

 Almoxarife 

1) Comprovante de conclusão do Ensino Médio: Histórico 
escolar ou certificado 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses na função 
preferencialmente em área hospitalar: página(s) da carteira 
de trabalho constando a informação (se tiver experiência 
superior ao solicitado anexar todas as páginas), ou contrato 
de trabalho ou declaração do contratante com carimbo e 
assinatura. 

Analista Administrativo 

1) Diploma ou certificado de Graduação 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses na função: 
página(s) da carteira de trabalho constando a informação 
(se tiver experiência superior ao solicitado anexar todas as 
páginas), ou contrato de trabalho ou declaração do 
contratante com carimbo e assinatura. 

Analista de RH 

1) Diploma ou certificado de Graduação 
2) Comprovante de experiência de 6 meses na função na 
área de departamento pessoal: página(s) da carteira de 
trabalho constando a informação (se tiver experiência 
superior ao solicitado anexar todas as páginas), ou contrato 
de trabalho ou declaração do contratante com carimbo e 
assinatura. 

Analista Financeiro 

1) Diploma ou certificado de Graduação 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses na função: 
página(s) da carteira de trabalho constando a informação 
(se tiver experiência superior ao solicitado anexar todas as 
páginas), ou contrato de trabalho ou declaração do 
contratante com carimbo e assinatura. 
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Assistente Social 

1) Diploma ou certificado de Graduação em Serviço Social 
2) Carteira do conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
unidade hospitalar: página(s) da carteira de trabalho 
constando a informação (se tiver experiência superior ao 
solicitado anexar todas as páginas), ou contrato de trabalho 
ou declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Auxiliar Administrativo 

1) Comprovante de conclusão do Ensino Médio: Histórico 
escolar ou certificado 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
unidade hospitalar: página(s) da carteira de trabalho 
constando a informação (se tiver experiência superior ao 
solicitado anexar todas as páginas), ou contrato de trabalho 
ou declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Auxiliar Almoxarifado 

1) Comprovante de conclusão do Ensino Médio: Histórico 
escolar ou certificado 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
unidade hospitalar: página(s) da carteira de trabalho 
constando a informação (se tiver experiência superior ao 
solicitado anexar todas as páginas), ou contrato de trabalho 
ou declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Auxiliar de Farmácia 

1) Comprovante de conclusão do Ensino Médio: Histórico 
escolar ou certificado 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
unidade hospitalar: página(s) da carteira de trabalho 
constando a informação (se tiver experiência superior ao 
solicitado anexar todas as páginas), ou contrato de trabalho 
ou declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Bioquímico 

1) Diploma ou certificado de Graduação em 
Farmácia/Bioquímica 
2) Carteira do conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função 
preferencialmente em laboratório: página(s) da carteira de 
trabalho constando a informação (se tiver experiência 
superior ao solicitado anexar todas as páginas), ou contrato 
de trabalho ou declaração do contratante com carimbo e 
assinatura. 

Enfermeiro Assistencial 

1) Diploma ou certificado de Graduação em Enfermagem 
2) Carteira do conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função 
preferencialmente em área de assistência hospitalar: 
página(s) da carteira de trabalho constando a informação 
(se tiver experiência superior ao solicitado anexar todas as 
páginas), ou contrato de trabalho ou declaração do 
contratante com carimbo e assinatura. 

Enfermeiro CCIH 

1) Diploma ou certificado de Graduação em Enfermagem 
2) Carteira do conselho ativo 
3) Diploma ou certificado de pós graduação na área de CCIH 
(desejável) 
4) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
área de Controle de Infecção Hospitalar: página(s) da 
carteira de trabalho constando a informação (se tiver 
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experiência superior ao solicitado anexar todas as páginas), 
ou contrato de trabalho ou declaração do contratante com 
carimbo e assinatura. 

Enfermeiro UTI 

1) Diploma ou certificado de Graduação em Enfermagem 
2) Carteira do conselho ativo 
3) Diploma ou certificado de pós graduação na área de 
Terapia Intensiva (desejável) 
4) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
UTI: página(s) da carteira de trabalho constando a 
informação (se tiver experiência superior ao solicitado 
anexar todas as páginas), ou contrato de trabalho ou 
declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Engenheiro - Manutenção 

1) Diploma ou certificado de Graduação em Engenharia 
2) Carteira do conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função 
preferencialmente em engenharia hospitalar e/ou clínica: 
página(s) da carteira de trabalho constando a informação 
(se tiver experiência superior ao solicitado anexar todas as 
páginas), ou contrato de trabalho ou declaração do 
contratante com carimbo e assinatura. 

Farmacêutico 

1) Diploma ou certificado de Graduação em Farmácia 
2) Carteira do conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
área hospitalar: página(s) da carteira de trabalho constando 
a informação (se tiver experiência superior ao solicitado 
anexar todas as páginas), ou contrato de trabalho ou 
declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Fisioterapeuta 

1) Diploma ou certificado de Graduação em Fisioterapia 
2) Carteira do conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
área hospitalar e procedimentos de fisioterapia respiratória: 
página(s) da carteira de trabalho constando a informação 
(se tiver experiência superior ao solicitado anexar todas as 
páginas), ou contrato de trabalho ou declaração do 
contratante com carimbo e assinatura. 

Maqueiro 

1) Histórico escolar ou certificado de ensino médio 
completo 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
unidade hospitalar: página(s) da carteira de trabalho 
constando a informação (se tiver experiência superior ao 
solicitado anexar todas as páginas), ou contrato de trabalho 
ou declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Motorista 

1) Histórico escolar ou certificado de ensino médio 
completo 
2) CNH ativa categoria D 
3) Certificado de curso de especialização de condução deste 
tipo de veículo, concluído ou em andamento 
4) Comprovante de Experiência em condução de usuários 
em serviços de saúde: página(s) da carteira de trabalho 
constando a informação (se tiver experiência superior ao 
solicitado anexar todas as páginas), ou contrato de trabalho 
ou declaração do contratante com carimbo e assinatura. 
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Nutricionista 

1) Diploma ou certificado de Graduação em Nutrição 
2) Carteira do conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
área hospitalar: página(s) da carteira de trabalho constando 
a informação (se tiver experiência superior ao solicitado 
anexar todas as páginas), ou contrato de trabalho ou 
declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Psicólogo Hospitalar 

1) Diploma ou certificado de Graduação em Psicologia 
2) Carteira do Conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência mínima de 6 meses de 
atuação na função em área hospitalar ou em atendimento 
de saúde: página(s) da carteira de trabalho constando a 
informação (se tiver experiência superior ao solicitado, 
anexar todas as páginas) ou contrato de trabalho ou 
declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Recepcionista 

1) Comprovante de conclusão do Ensino Médio: Histórico 
escolar ou certificado 
2) Comprovante de Experiência de 06 meses na função 
preferencialmente em unidade de saúde: página(s) da 
carteira de trabalho constando a informação (se tiver 
experiência superior ao solicitado, anexar todas as páginas) 
ou contrato de trabalho ou declaração do contratante com 
carimbo e assinatura. 

Roupeiro -Lavanderia e Rouparia 

1) Certificado do Ensino Fundamental Completo 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses como Roupeiro: 
página(s) da carteira de trabalho constando a informação 
(se tiver experiência superior ao solicitado, anexar todas as 
páginas) ou contrato de trabalho ou declaração do 
contratante com carimbo e assinatura. 

Técnico Arquivista  

1) Certificado do Ensino Médio Completo 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses como Técnico 
Arquivista: página(s) da carteira de trabalho constando a 
informação (se tiver experiência superior ao solicitado, 
anexar todas as páginas) ou contrato de trabalho ou 
declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Técnico de Administrativo 

1) Certificado do Ensino Médio Completo 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses em função 
administrativa, desejável em área hospitalar: página(s) da 
carteira de trabalho constando a informação (se tiver 
experiência superior ao solicitado, anexar todas as páginas) 
ou contrato de trabalho ou declaração do contratante com 
carimbo e assinatura. 

Técnico de Faturista  

1) Certificado do Ensino Médio Completo 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses como Faturista 
de procedimento de saúde: página(s) da carteira de 
trabalho constando a informação (se tiver experiência 
superior ao solicitado, anexar todas as páginas) ou contrato 
de trabalho ou declaração do contratante com carimbo e 
assinatura. 

Técnico de Enfermagem - Área UTI 
1) Certificado de Curso Técnico de Enfermagem 
2) Carteira do conselho com registro ativo  
3) Comprovante de Experiência de 6 meses como Técnico 
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de Enfermagem na área de UTI : página(s) da carteira de 
trabalho constando a informação (se tiver experiência 
superior ao solicitado anexar todas as páginas), ou contrato 
de trabalho ou declaração do contratante com carimbo e 
assinatura. 

Técnico de Enfermagem - Área Assistencial 

1) Certificado de Curso Técnico de Enfermagem 
2) Carteira do conselho com registro ativo  
3) Comprovante de Experiência de 6 meses como Técnico 
de Enfermagem na área hospitalar: página(s) da carteira de 
trabalho constando a informação (se tiver experiência 
superior ao solicitado anexar todas as páginas), ou contrato 
de trabalho ou declaração do contratante com carimbo e 
assinatura. 

Técnico de Enfermagem - Área CME 

1) Certificado de Curso Técnico de Enfermagem 
2) Carteira do conselho com registro ativo  
3) Comprovante de Experiência de 6 meses como Técnico 
de Enfermagem na área do CME: página(s) da carteira de 
trabalho constando a informação (se tiver experiência 
superior ao solicitado anexar todas as páginas), ou contrato 
de trabalho ou declaração do contratante com carimbo e 
assinatura. 

Técnico de Informática 

1) Certificado do Ensino Médio Completo 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses como Técnico 
Informática: página(s) da carteira de trabalho constando a 
informação (se tiver experiência superior ao solicitado, 
anexar todas as páginas) ou contrato de trabalho ou 
declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Técnico de Laboratório 

1) Certificado do curso Técnico de Patologia Clínica 
2) Carteira do Conselho  ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função: 
página(s) da carteira de trabalho constando a informação 
(se tiver experiência superior ao solicitado, anexar todas as 
páginas) ou contrato de trabalho ou declaração do 
contratante com carimbo e assinatura. 

Técnico de Nutrição 

1) Certificado do curso Técnico em Nutrição 
2) Carteira do Conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses como Técnico 
de Nutrição hospitalar: página(s) da carteira de trabalho 
constando a informação (se tiver experiência superior ao 
solicitado, anexar todas as páginas) ou contrato de trabalho 
ou declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Técnico de Radiologia 

1) Certificado do curso Técnico em Radiologia 
2) Carteira do Conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função com 
procedimentos em aparelhos de RX e tomógrafos.: 
página(s) da carteira de trabalho constando a informação 
(se tiver experiência superior ao solicitado, anexar todas as 
páginas) ou contrato de trabalho ou declaração do 
contratante com carimbo e assinatura. 
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Técnico em Edificação  

1) Certificado do curso Técnico em Edificações 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses na função: 
página(s) da carteira de trabalho constando a informação 
(se tiver experiência superior ao solicitado, anexar todas as 
páginas) ou contrato de trabalho ou declaração do 
contratante com carimbo e assinatura. 

  
Técnico em Eletricidade 

1) Certificado do curso Técnico em Eletricidade 
2) Carteira do Conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
área hospitalar: página(s) da carteira de trabalho constando 
a informação (se tiver experiência superior ao solicitado, 
anexar todas as páginas) ou contrato de trabalho ou 
declaração do contratante com carimbo e assinatura.  

Técnico em Eletrônica 

1) Certificado do curso Técnico em Eletrônica 
2) Carteira do Conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
área hospitalar: página(s) da carteira de trabalho constando 
a informação (se tiver experiência superior ao solicitado, 
anexar todas as páginas) ou contrato de trabalho ou 
declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Técnico em Estatístico 

1) Certificado do Ensino Médio Completo 
2) Comprovante de Experiência de 06 meses com controle 
de indicadores na área de saúde: página(s) da carteira de 
trabalho constando a informação (se tiver experiência 
superior ao solicitado, anexar todas as páginas) ou contrato 
de trabalho ou declaração do contratante com carimbo e 
assinatura. 

Técnico em Hidráulica 

1) Certificado do curso Técnico em Hidráulica 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses na função: 
página(s) da carteira de trabalho constando a informação 
(se tiver experiência superior ao solicitado, anexar todas as 
páginas) ou contrato de trabalho ou declaração do 
contratante com carimbo e assinatura. 

Técnico em Segurança do Trabalho 

1) Certificado do curso Técnico em Segurança do Trabalho 
2) Carteira do conselho ativo 
3) Comprovante de Experiência de 6 meses na função em 
área hospitalar: página(s) da carteira de trabalho constando 
a informação (se tiver experiência superior ao solicitado, 
anexar todas as páginas) ou contrato de trabalho ou 
declaração do contratante com carimbo e assinatura. 

Tecnólogo da Informação 

1) Curso Tecnólogo na área de computação 
2) Comprovante de Experiência de 6 meses na função na 
área hospitalar: página(s) da carteira de trabalho constando 
a informação (se tiver experiência superior ao solicitado, 
anexar todas as páginas) ou contrato de trabalho ou 
declaração do contratante com carimbo e assinatura. 
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4 – E-MAILS PARA ENVIO DA FICHA DE INSCRIÇÃO 

4.1. Segue abaixo os e-mails para envio da ficha de inscrição e documentos comprobatórios: 
 

FUNÇÃO EMAIL PARA INSCRIÇÃO 

Almoxarife almoxarifehe@ints.org.br 

Analista Administrativo analistaadmhe@ints.org.br 

Analista de RH analistarhhe@ints.org.br 

Analista Financeiro analistafinanceirohe@ints.org.br 

Assistente Social assistentesocialhe@ints.org.br 

Auxiliar Administrativo auxiliaradmhe@ints.org.br 

Auxiliar Almoxarifado auxiliaralmoxarifadohe@ints.org.br 

Auxiliar de Farmácia auxiliarfarmaciahe@ints.org.br 

Roupeiro -Lavanderia e Rouparia asghe@ints.org.br 

Bioquímico bioquimicohe@ints.org.br 

Enfermeiro Assistencial enfassistencialhe@ints.org.br 

Enfermeiro CCIH enfccihhe@ints.org.br 

Enfermeiro UTI enfutihe@ints.org.br 

Engenheiro - Manutenção engenheirohe@ints.org.br 

Farmacêutico farmaceuticohe@ints.org.br 

Fisioterapeuta fisioterapeutahe@ints.org.br 

Maqueiro maqueirohe@ints.org.br 

Motorista motoristahe@ints.org.br 

Nutricionista nutricionistahe@ints.org.br 

Psicólogo Hospitalar psicologohe@ints.org.br  

Recepcionista recepcionistahe@ints.org.br 

Técnico Arquivista  arquivistahe@ints.org.br 

Técnico de Administrativo tecnicoadmhe@ints.org.br 

Técnico de Faturista  faturistahe@ints.org.br 
Técnico de Enfermagem - Área 
Assistencial tecnicoenfhe@ints.org.br  

Técnico de Enfermagem - Área CME tecnicoenfcmehe@ints.org.br  

Técnico de Enfermagem - Área UTI tecnicoenfutihe@ints.org.br  

Técnico de Informática tecnicotihe@ints.org.br 

Técnico de Laboratório tecnicolaboratoriohe@ints.org.br 

Técnico de Nutrição tecniconutricaohe@ints.org.br 
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Técnico de Radiologia tecnicoradiologiahe@ints.org.br  

Técnico em Edificação  tecnicoedificacaohe@ints.org.br 

Técnico em Eletricidade tecnicoeletricidadehe@ints.org.br 

Técnico em Eletrônica tecnicoeletronicahe@ints.org.br 

Técnico em Estatístico tecnicoestatisticohe@ints.org.br 

 Técnico em Hidráulica  tecnicohidraulicahe@ints.org.br  

Técnico em Segurança do Trabalho tsthe@ints.org.br  

 Tecnólogo da Informação  tihe@ints.org.br  
  

 

5 – FICHA DE CADASTRO 

5.1. Para que seja considerado a inscrição, será necessário enviar para o e-mail acima, de 

acordo a função escolhida, anexando a ficha de cadastro e os documentos comprobatórios. 

É importante informar os dois telefones para contato, caso haja necessidade de convocação 

para o processo seletivo. O formulário de ficha de inscrição estará disponível no site 

www.ints.org.br no ícone RH dentro do módulo Banco de Dados / Hospital Espanhol. 
 

 

6- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. No que tange a inscrição constitui somente e tão-somente, como uma expectativa de 

direito do candidato selecionado, portanto, não obrigando a o INTS à sua convocação, por 

se tratar de um processo para formação de banco de dados. 

6.2. A inscrição do candidato implicará na completa ciência e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste documento, assim como das normas legais pertinentes, das 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

6.3. A inexatidão, a falsidade de declaração, as irregularidades nos documentos, verificadas 

a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição 

com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, 

cível e criminal. 

 

Salvador, 27 de março de 2020. 

 

Neyla Cathalinne Dantas Bezerra Carvalho 

Gerente de Recursos Humanos 


