
 

PROCESSO SELETIVO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO CAETANO DO SUL  

FAUSCS – FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

 

EDITAL Nº 06/2023 

 
A FAUSCS – Fundação de Apoio à Universidade Municipal de São Caetano do Sul no uso de suas 

atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a 

Constituição Federal, torna pública a realização do PROCESSO SELETIVO sob regime da 

Consolidação das Leis Trabalhistas − CLT, para provimento das vagas dos quadros de funcionários 

da FAUSCS que prestará serviço nas funções mencionadas nos quadros de vagas abaixo conforme 

especificações neste edital. 

 

I. DA VAGA 

 

Quantidade de vaga: 01 

Cargo: Assistente Administrativo 

Carga Horária: 40 horas semanais 

Contratação Salário Base: R$ 2.044,79 

Vale refeição: R$27,02/ por dia útil trabalhado 

Vale Transporte: Por solicitação da pessoa nos termos da convenção coletiva 

Locais: Hospital Universitário de São Caetano do Sul 

 
 
Descrição do cargo: 

Desenvolver e conduzir alguns projetos e/ou programas específicos da área de 
atuação; Elabora relatórios das atividades e planilhas eletrônicas pertinentes ao 
setor; Dar apoio administrativo ao gestor da área; Preparar documentação para 
órgãos competentes, quando necessário; Fazer a interface com os outros setores 
administrativos, quando pertinente; Participar de programa de treinamento, 
quando convidado; Atender às solicitações dos clientes internos e externos, 
dando encaminhamento ao setor ou responsável pertinente. 

 
 
 
 
Atribuições: 

Prestar atendimento telefônico e pessoal, esclarecer dúvidas e orientar aos 
pacientes internos e externos; Gerar relatórios diversos pertinentes ao setor que 
atua; Efetuar serviços de digitação e emissão de documentos, comunicados e 
cartas; Efetuar serviços de digitalização de documentos físicos emitidos que 
sejam necessários fazer parte do prontuário do paciente; Controlar materiais de 
apoio e medicamentos utilizados e gerados pelo setor que atua; 
Manter organizado e atualizado o arquivo de documentos em geral, materiais 
informativos e didáticos da área, entre outros; Emitir solicitação de materiais ao 
almoxarifado, recebendo e acondicionando-os posteriormente; 
Emitir solicitação de compras de recursos materiais para o setor; 
Requisitar e controlar materiais de escritório e de estoque local do setor; 
Manter organizado documentação gerada pelo atendimento dos pacientes 
(exames, prontuários, termos e etc.); Realizar admissão de pacientes nos setores 
de atendimento; Montar e realizar a manutenção de prontuários dos pacientes; 
Realizar desmontagem do prontuário seguindo as normativas e critérios da 
instituição para encaminhamento ao SAME; Solicitar exames aos pacientes em 



 

 
 

II. DAS INSCRIÇÕES 

 
Os candidatos interessados em candidatar-se a vaga, deverão enviar currículo para o e-mail 

processoseletivo@fauscs.org.br, no período de 17/02/2023 a 22/02/2023. 

Processo Seletivo será feito por meio de envio e análise de currículos. Entrevista dos (as) 

candidatos (as) selecionados (as) e Contratação imediata, conforme cronograma neste edital. 

 
 

III. CRONOGRAMA 

 

Recebimento de Currículos De 17/02/2023 a 22/02/2023  

Análise de Currículos Dias 23/02/2023 e 24/02/2023 

Entrevistas Dia 28/02/2023 

Divulgação do Resultado Até 28/02/2023 

Início da contratação Previsto para março/2023 

 

 

São Caetano do Sul, 17 de fevereiro de 2023. 
 
 
 

Ricardo Eugênio Mariani Burdelis 
Diretor Presidente  

 

sistema; Participar de comissões e programas de qualidade e segurança do 
paciente. 

Formação: Ensino Médio Completo 

Experiência: Mínimo de um ano. 

 
Habilidades técnicas e 
comportamentais desejadas: 

Ser flexível para conseguir lidar com situações adversas e imprevisíveis; 
Conhecimentos básicos em informática; 
Capacidade crítica e reflexiva; 
Sensibilidade com o paciente; 
Proatividade; 
Boa comunicação com o público; 
Habilidade para mobilização e organização. 

mailto:processoseletivo@fauscs.org.br

