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PROCESSO SELETIVO N°11/2019- PROGRAMA JOVEM APRENDIZ  - EMSERH 

 
O Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a realização do Processo Seletivo com a finalidade da contratação de 

Jovem Aprendiz para exercer atividades na Sede e unidades de saúde administradas pela EMSERH, 

mediante às condições estabelecidas neste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e suas eventuais retificações, 

e executado sob a responsabilidade, organização e operacionalização da EMSERH- Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares em parceria com o SINE- Sistema Nacional de 

Emprego. 

1.2. Os candidatos aprovados e classificados em todas as etapas propostas neste edital serão 

contratados pela EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – 

EMSERH sob o regime jurídico da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) por prazo 

determinado de até 15 (quinze) meses. 

1.3. Os candidatos aprovados cumprirão jornada de trabalho conforme disposto no Anexo I, 

inerentes à função que vierem a ocupar. 

1.4. Os candidatos aprovados ficarão sujeitos ao contrato de trabalho por experiência de até 90 

(noventa) dias, podendo o contrato ser rescindido a qualquer tempo, em conformidade com 

o disposto na CLT. 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet no site da EMSERH 

(www.emserh.ma.gov.br) no período de 16 a 18/10/2019. 

2.2. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo estabelecido no item 2.1. 

2.3. Será permitida apenas 01 (uma) inscrição por candidato. 

2.4. O candidato antes de efetuar a inscrição, deve certificar-se de que preenche os requisitos 

contidos neste Edital. 

2.5. O candidato assumirá total responsabilidade pelas informações prestadas no preenchimento 

dos dados que apresentará, arcando com as consequências de eventuais erros, omissões e 

declarações inexatas ou inverídicas. 
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2.6. Cabe a EMSERH o direito de excluir do processo seletivo aquele que colocar dados 

incorretos, bem como prestar informações inverídicas ainda que o fato seja constatado 

posteriormente, sendo que tais fatos determinarão a anulação da inscrição e dos demais atos 

dela decorrentes. 

2.7. É de responsabilidade exclusiva do candidato promover o acompanhamento de todas as 

etapas do Programa Jovem Aprendiz através do endereço eletrônico 

(www.emserh.ma.gov.br), onde serão divulgadas todas as informações atinentes ao Processo 

Seletivo, mediante observação do cronograma e publicações disponíveis. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 
 

3.1. Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a) ou estrangeiro (a) com visto permanente. 

3.2. Possuir idade mínima de 14 anos completos a 24 anos. 

3.3. Possuir Alistamento Militar (somente para homens maiores de 18 anos). 

3.4. Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos Direitos Políticos (somente para 

maiores de 18anos). 

3.5. Estar cursando no mínimo o 9° (nono) ano do ensino fundamental; 

3.6. Estar matriculado e frequentando a escola, caso não haja concluído o ensino médio; 

3.7. Não ter participado, a qualquer tempo, de curso de aprendizagem com conteúdo programático 

similar ou idêntico ao proposto no Programa; 

3.8. Ter disponibilidade para cumprir a jornada de aprendizagem no turno para o qual se 

inscreveu; 

3.9. Ter disponibilidade para cumprir a fase teórica do programa no turno vespertino a ser 

ministrado nas dependências do  Sistema S. 

3.10 Comprovar que possui na data da inscrição idade de acordo com a faixa etária estabelecida 

no item 3.2. 

        3. 11. Não estar cursando o nível superior de ensino e não ter tido anotação na Carteira de Trabalho 

e Previdência Social- CTPS. 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1. O processo de seleção contará com as seguintes etapas: 

 

a) 1ª ETAPA: Inscrição pela Internet- Nesta etapa o candidato deverá acessar o endereço 

eletrônico (www.emserh.ma.gov.br) para o preenchimento das informações e imprimir a 

ficha de inscrição. 
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b) 2ª ETAPA: Realização da triagem pelo SINE- Nesta etapa, o candidato deverá             

comparecer nos postos do SINE na data e horário conforme descrito na ficha de inscrição,  

munido do comprovante impresso da inscrição e de documentos pessoais  com foto (RG, CPF 

e Carteira de Trabalho). Após a validação da inscrição o candidato fará um teste, em caráter 

eliminatório, de nivelamento da língua portuguesa e atualidades, conforme o grau de 

escolaridade, de 20 questões de múltipila escolha, com obtenção da nota mínima 7.0. 

c) 3ª ETAPA:Entrevista comportamental dos classificados- Esta etapa tem caráter 

classificatório, onde serão aprovados 56 (cinquenta e seis) candidatos. 

 

5. DO RESULTADO 
 

5.1. O resultado final para contratação será divulgado em formato de lista no endereço 

eletrônico(www.emserh.ma.gov.br). 

5.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar e estar presente em todas as etapas 

que se fizerem necessárias; 

5.3. O candidato que não se apresentar por qualquer motivo em qualquer uma das etapas para 

classificação e/ou final, estará automaticamente eliminado. 

6. DA CONTRATAÇÃO 
 

6.1 Os candidatos aprovados na etapa final (3°etapa) serão convocados para assinatura do 

Contrato Especial de Aprendizagem junto à EMSERH; 

6.2 O candidato aprovado, menor de 18 anos, deverá comparecer para assinatura do Contrato 

Especial de Aprendizagem acompanhado do seu representante legal; 

6.3 Não serão admitidos candidatos com pendências de documentação. 

6.4 Os candidatos serão submetidos a todos os exames admissionais necessários a contratação, 

não havendo impedimento na inspeção de saúde, serão informados sobre a data da 

contratação. 

6.5 O candidato que não for considerado APTO nos exames médicos será eliminado do processo 

seletivo. 

6.6 Os candidatos aprovados no Programa Jovem Aprendiz, serão convocados a comparecer 

junto às respectivas unidades,em data e horário a serem divulgados em edital de convocação. 
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7. DOS RECURSOS 
 

7.1 Admitir-se-á Recurso, devidamente fundamentado, quanto ao indeferimento da inscrição e 

do resultado da pontuação final do Processo Seletivo, informando as razões pelas quais 

discorda. 

7.2 O prazo para interposição de Recurso quanto ao indeferimento da inscrição será de 2 (dois) 

dias úteis contados da homologação da inscrição. 

7.3 O prazo para interposição de Recurso quanto à classificação final será de 2 (dois) dias úteis 

após a publicação no site da EMSERH(www.emserh.ma.gov.br). 

7.4 Os recursos deverão ser preenchidos e entregues diretamente nas dependências da 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOSHOSPITALARES-EMSERH. 

7.5 Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo,enviados por via postal, fax ou 

meio eletrônico (e-mail) ou em desacordo com este Edital. 

7.6 Os recursos devem ser fundamentados com argumentação lógica e consistente. 

7.7 O Recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito. Da mesma forma, não serão 

aceitos os Recursos interpostos destinados a evento diverso dos mencionados no item.1. 

7.8 A Comissão do Seletivo constitui última instância para Recurso, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

7.9 Os Recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas no item 5 não serão 

avaliados. 

7.10 As decisões dos Recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, no site  da 

EMSERH(www.emserh.ma.gov.br). 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1 Programa de Aprendizagem será desenvolvido na modalidade dual, sendo composto pela fase 

teórica, nas dependências do sistema S e pela fase prática nas instalações da EMSERH- SEDE 

e Unidades, sob orientação do colaborador-monitor. O período em que estiver em gozo de 

férias ou recesso escolar, o aprendiz deverá comparecer normalmente a sua respectiva 

unidade para a execução de atividades práticas. Após o encerramento do curso,o aprendiz que 

tiver obtido aproveitamento integral receberá um certificado de qualificação profissional 

emitido pelo Sistema S. 

8.2 A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que verificadas 

posteriormente, eliminarão o candidato do Programa anulando-se todos os atos decorrentes 

da inscrição. 

 

http://www.emserh.ma.gov.br/
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9. DA VALIDADE DO PROCESSO 
 

O contrato especial de aprendizagem terá duração de até 15 (quinze) meses a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser rescindido a qualquer momento por qualquer das partes mediante 

comunicação escrita. 

 

 

São Luís, 15 de outubro de 2019 

 

 

 
_______________________________ 

Rodrigo Lopes da Silva 

Presidente 

Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares 

EMSERH 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 

AÇÕES DATA 

Publicação do Edital de Abertura e Período de Inscrição 16, 17 e 18 /10/2019 

Realização da triagem – SINE- Rua do Sol, 191-Centro e Rua 

Cuba,16-Anjo da Guarda. 

21 a 25/10/2019 

Aplicação do Teste de Nivelamento de Língua Portuguesa e 

Atualidades 

26/10/2019 

Resultado  do Teste de Nivelamento de Língua Portuguesa e 

Atualidades 

29/10/2019 

Realização da Entrevista Comportamental -  SINE- Rua do Sol, 
191-Centro e Rua Cuba,16-Anjo da Guarda. 

30 e 31/10/2019 

Divulgação da lista dos Aprovados 01/11/2019 

Realização do ASO – EMSERH- Av. Borborema, Qd16, n°25, 
Calhau. 

04 e 05/11/2019 

Integração 06 e 07/11/2019 

Inicio das atividades 11/11/2019 
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS DISPONÍVEIS 
 

 

 

CARGO 

 

 

IDADE 

 

 

LOCAL 

 

JORNADA 

SEMANAL 

 

 

SALÁRIO 

BASE 

 

VAGAS 

OFERTADAS 

Jovem 

Aprendiz 
Menor de idade 

(14 a 17 anos) 

Sede 

EMSERH 

20h R$ 453,64 13 

Jovem 

Aprendiz 
Maior de idade Unidades 

de Saúde 

30h R$ 680,45 43 

 
 
 

ATRIBUIÇÕES DO JOVEM APRENDIZ: 

 

Realizar tarefas na área Administrativa tais como transportar documentos entre áreas internas, 

receber,expedir e arquivar documentos, repor material de expediente, apoiar a realização de eventos, 

manter arquivos ordenados e atualizados, digitar textos, elaborar planilhas, contatar colaboradores 

por meios de e-mails, realizar atendimento telefônico, fornecer informações para os colaboradores 

conforme solicitado, cumprir atividades previstas no curso de aprendizagem. 
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ANEXO II – RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONTRATAÇÃO 

 
 Original e Cópia da CTPS (Páginas: da Foto; Cont. Sindical e Qualif. Civil e experiências 

profissionais) 

 01 (Uma) cópia do RG (RegistroGeral) 

 01 (Uma) cópia do CPF (Cadastro PessoalFísica) 

 01 (Uma) cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral (Exceto menores de 18 

anos); 

 01 (Uma) cópia do Certificado de Reservista (somente para homens maiores de 18anos) 

 01 (Uma) cópia do Comprovante de Residência com CEP (últimomês) 

 01 (Uma) cópia do Comprovante de Conta Corrente com Número da Agência e Conta 

(preferencialmente no Banco do Brasil, caso o candidato não possua, apresentar dados de outra 

InstituiçãoBancária) 

  Comprovante de Escolaridade – Declaração emitida pela Instituição de Ensino, em até 

30(trinta)dias que antecedem o comparecimento, que comprove estar matriculado e 

frequentando a escola. Caso já tenha concluído e ensino médio o candidato deverá apresentar o 

Diploma ou Certificado de conclusão docurso; 

 01 (Uma) cópia do cartão devacinação 

 01 (Uma) cópia da certidão de Nascimento ou Casamento 

 01 (Uma) cópia da certidão de Nascimento dos filhos menores de 14anos 

 01 (Uma) cópia da declaração de frequência escolar dos filhos (entre 07 e 14anos) 

 01 (Uma) cópia do cartão de vacina dos filhos menores de 14anos 

 01 (Uma) cópia do RG e/ou CPF dos dependentes (filhos e/oucônjuge) 

 Original do Atestado de Antecedentes Criminais (VIVACIDADÃO) 

 Certidão Negativa Estadual (Primeiro e segundo Grau) disponível no 

site:http://www.tjma.jus.br 

 Certidão Negativa Justiça Federal disponível no site:http://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/ 

 Certidão Negativa de Crimes Eleitorais disponível nosite: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 

 02 (Duas) Fotos 3x4 (recentes) 

 01 (Um) Laudo Médico (para PCD - Pessoa comdeficiência). 
 
 

OBS1: TRAZER OS DOCUMENTOS SEPARADOS EM ORDEM, CONFORME DESCRITO ACIMA. 

OBS2: NÃO SERÁ ACEITA DOCUMENTAÇÃO COM PENDÊNCIA. 

http://www.tjma.jus.br/
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
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