EDITAL 002/2020
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ATENDENTE DE CLÍNICA
OBJETIVO: O Centro de Diagnósticos Adolfo Lutz, através do presente, torna público processo
seletivo para contratação de Atendente de Clínica da referida empresa, observando as regras abaixo
enumeradas.
DAS INSCRIÇÃO
Cláusula 1ª. Qualquer interessado poderá concorrer a uma vaga de atendente de clínica do CENTRO
DE DIAGNOSTICOS ADOLFO LUTZ, devendo preencher seguintes requisitos:
a) Possuir na data da inscrição idade mínima de 18 (dezoito) anos;
b) Possuir Carteira de Trabalho - CTPS;
c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
d) Não possuir antecedentes criminais;
e) Experiência em atendimento ou curso na área e/ou afins;
f) Conhecimentos em informática;
Parágrafo Primeito: As vagas estão distribuidas na unidade de Iguatu. Da seguinte forma:
UNIDADE

LOTAÇÃO

QUANTIDADE

Iguatu

Atendente de Clínica

03 vagas

Cláusula 2ª. Os interessados em participar do processo seletivo deverão realizar inscrição através do
site www.deovita.com.br, no campo Trabalhar Conosco > Editais > Atendente de Clínica ou pelo
Email:trabalheconosco@deovita.com.br. Anexando na ocasião currículo atualizado com foto.
DA SELEÇÃO
Clásula 3ª. Após às analises dos currículos, os candidatos serão selecionados para participarem do
processo seletivo, que consiste em um processo de recrutamento, seleção, treinamento e estágio
prático para formação do quadro de atendentes do Centro de Diagnósticos Adolfo Lutz, regido através
de edital de seleção.
a) As atividades de formação sempre ocorrem no período de um mês, considerando cerca de 20 dias
úteis para a realização de todas as atividades, conforme cronograma:
PERÍODO
27/02 a 29/02/2020
03/03/2020
05/03/2020
06/03/2020

ATIVIDADE
Período de inscrição
Entrevista dos candidatos
Treinamento
Inicio de Estágio

Parágrafo Primeiro: Serão selecionados na 2ª fase (entrevistas) àqueles que obtiverem no currículo
o perfil mínimo exigido, os quais serão comuninados a comparecem no dia e horário determinado
pelo Adolfo Lutz para participarem do treinamento, e por fim estágio prático, para que possam ser
efetivamente aprovados. Para contratação pela empresa serão observados critérios de atendimento,
desempenho e produtividade.
Parágrafo Segundo: Os candidados que obtiverem melhor classificação após transcorridas todas as
fases, serão contratados para integrarem o corpo de atendentes de clínica observando as perspectivas
de vagas.
REMUNERAÇÃO

-

Cláusula 4ª – Os candidatos às vagas devidamente aprovados em todas as fases da selação,
respeitando todas as regras do presente edital, após formalizarem o termo de contratação, receberão
mensalmente em contrapartida aos serviços prestados a seguinte remuneração:
Salário base (1.098);
Insalubridade;
Clásula 5º. Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre
as partes contratantes, não havendo entre CONTRATADA e CONTRATANTE qualquer tipo
de relação de subordinação durante o período compreendido pelo edital.
Cláusula 6ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes
elegem o foro da comarca de Iguatu, Estado do Ceará;
Iguatu, 27 de Fevereiro de 2020.
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