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ATO CONVOCATÓRIO 
 

O INSTITUTO MULTI GESTÃO- IMG, entidade privada, inscrita no CNPJ sob o nº 

15.482/0001-50, doravante denominada simplesmente IMG, torna pública a realização 

de Processo de Seleção para a Contratação de Colaboradores para atuação no 

âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2019, firmado entre o IMG e o Município de 

Casimiro de Abreu. 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente processo de seleção tem como objeto a contratação de profissional 

para atuação no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2019, firmado entre o IMG e o 

Município de Casimiro de Abreu, conforme cargos relacionados no anexo I deste Ato 

Convocatório. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. Os candidatos poderão inscrever-se neste processo de seleção acessando o portal 

de carreiras do IMG, por meio do site https://www.imgestao.org.br/, sendo 

imprescindível candidatar-se a vaga de seu interesse, conforme cargos relacionados no 

anexo I deste Ato Convocatório. 

 

2.2. A partir da data de divulgação deste edital, as candidaturas poderão ser realizadas 

até o dia 31/12/2019. 

 

3. COMUNICAÇÃO 

 

3.1. Os candidatos aprovados no presente PROCESSO SELETIVO terão acesso à lista 

final de aprovados por meio do site do IMG (https://www.imgestao.org.br/) no prazo de 

até 5 dias úteis após a finalização do processo seletivo. 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. Conforme estabelecido no regulamento de Compras e Contratação de Pessoal do 

IMG, o presente processo de seleção terá as seguintes etapas: 

 

https://www.imgestao.org.br/
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I – Análise Curricular; 

II – Análise de Títulos e Pós Graduação; 

III – Entrevista específica com técnico ou gestor da área de atuação do selecionando; 

IV - Entrevistas de avaliação do nível de expectativa profissional. 

 

4.1.1. Na etapa de análise curricular e de títulos deverão ser apresentados os 

documentos comprobatótios da experiencia apresentada e o respectivo diploma para 

comprovação acadêmica. 

 

4.2. Será aprovado o candidato passar por todas as etapas do processo de contratação. 

 

4.3. Para fins de classificação, será considerado o tempo de experiência do candidato 

na execução dos serviços contratados. Como critério de desempate, será considerado 

o números de títulos apresentados pelos candidatos. Caso permaneça empatado, a 

equipe técnica que realizou a entrevista do candidato escolherá quem será contratado. 

 

4.4. A aprovação no processo seletivo não garante contratação compulsória e imediata, 

tampouco confere direito subjetivo a vaga, apenas qualifica o candidato ao perfil da 

vaga. 

 

4.5. Será eliminado do processo de seleção, o candidato que:  

 

I - Usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a realização das etapas da seleção;  

II - For surpreendido ao dar ou receber auxílio na execução de atividades;  

III - Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido;  

IV - For flagrado com qualquer material de consulta durante a realização das atividades. 

 

5. REQUISITOS BÁSICOS PARA ADMISSÃO 

 

5.1.  São requisitos básicos para admissão: 

 

I - Ter no mínimo 18 (dezoito) anos, completos, no ato da admissão;  

II - Comprovante da situação militar/RG/CPF  

III - Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo;  

IV - Possuir documentos comprobatórios da escolaridade e experiência;  

V - Ser aprovado neste processo seletivo 
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6. FASE DE ADMISSÃO 

 
6.1. Os candidatos notificados no site do IMG serão submetidos ao exame médico 

admissional de caráter eliminatório (aguardar contato com instruções para realização do 

exame) devendo respeitar o prazo informado para apresentação da totalidade da 

documentação original requerida, conforme abaixo, sob pena de desclassificação. 

I - 1 foto 3x4;  

II - R.G.;  

III - CPF;  

IV - Carteira de Trabalho;  

V - Cartão do PIS ou declaração negativa (extrato da CEF);  

VI - Título de Eleitor;  

VII - Comprovante de residência (conta de luz, ou água ou telefone, ou outra conta de 

consumo);  

VIII - Certificado de reservista;  

IX - Certidão de Nascimento ou Casamento;  

X - Atestado de Saúde Ocupacional (aguardar contato com instruções para realização 

do exame);  

XI - Diploma ou outro comprovante de escolaridade;  

XII - Registro no Conselho Regional Categoria, conforme o caso;  

XIII - Certidão negativa do Conselho Regional Categoria ou última anuidade paga do 

Conselho Regional da Categoria. 

XIV – CNH com categoria compativel com cargo, somente para condutor de ambulância. 

XV – Declaração de disponibilidade de cumprimento da Carga Horária exigida.  

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Os interessados poderão obter mais informações sobre o processo de seleção junto 

ao IMG, no horário de 11h00 às 17h00, pelo telefone (021) 2252-3518 ou pelo e-mail 

contato@imgestao.org.br.  

 

7.2. Os participantes do presente processo assumem todos os custos para a 

participação no processo de seleção, como deslocamento e estadias. 

 

mailto:contato@imgestao.org.br
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7.3. Os participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2019. 

 

 

INSTITUTO MULTI GESTÃO- IMG 
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ANEXO I 
 

Cargo CH Vagas Salário Base 

Enfermeiro Plantonista 12 x 36 16 R$ 3.158,96 
Enfermeiro UPG - CCIH- Ambulatório - Centro Cirúrgico 40 4 R$ 3.158,96 
Farmacêutico 12 x 36 4 R$ 3.158,96 
Assistente Social 40 1 R$ 3.158,96 
Nutricionista 20 1 R$ 3.158,96 
Fisioterapeuta 12 x 48 5 R$ 3.158,96 
Técnico de Enfermagem  12 x 36 72 R$ 1.665,72 
Técnico de Enfermagem  40 3 R$ 1.665,72 
Técnico de Radiologia 12 x 36 2 R$ 1.996,00 
Técnico de Imobilização 12 x 36 5 R$ 1.996,00 
Recepcionista  12 x 36 7 R$ 1.325,31 
Auxiliar Administrativo  40 16 R$ 1.237,33 
Auxiliar Almoxarifado 40 1 R$ 1.238,11 
Auxiliar Farmácia 12 x 36 4 R$ 1.238,11 
Auxiliar Administrativo (Volante) 40 1 R$ 1.238,11 
Motorista de Ambulância 12 x 36 10 R$ 2.512,59 
Maqueiro 12 x 36 7 R$ 1.283,73 
Auxiliar de Serviço Gerais 12 x 36 17 R$ 1.238,11 

 

* O Salário Base, quando for o caso, será acrescido de adicional noturno, 

insalubridade/periculosidade e demais direitos trabalhistas, conforme legislação vigente.   


