EDITAL: PROCESSO DE SELEÇÃO DE NOVOS
INTEGRANTES PARA O GRUPO SARACURA - 2019
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ DE JARAGUÁ DO SUL
_________ _______________________________________________________

1.

INTRODUÇÃO
A Associação de Voluntários do Hospital São José tem como missão proporcionar momentos
de acolhimento diferenciado e humanizado para pacientes, familiares e profissionais da saúde,
transformando a vivência no hospital numa experiência menos dolorosa e mais aconchegante.
O presente Edital tem como objetivo selecionar novos integrantes para a composição do grupo
SARACURA, tendo suas inscrições válidas até 26 de Maio. Ao todo serão selecionados dez
novos integrantes para compor o grupo.

2.

SOBRE O SARACURA
O Grupo Saracura visa promover a experiência da alegria com profissionalismo e amor,
almejando o despertar da alegria do palhaço que existe dentro de cada pessoa. O Grupo é
formado por voluntários que realizam as suas ações as Sextas-feiras à noite. As ações ocorrem
nos setores do hospital, caracterizados e em equipe.
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DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES
A análise e seleção dos candidatos serão realizadas pela Comissão de Seleção do grupo e
responsáveis pelo voluntariado.
Os voluntários selecionados serão introduzidos em processo de seleção e preparação para
atuar em ambiente hospitalar.
A inscrição e todo processo ocorrerá de forma gratuita.
O processo de seleção compreende a análise curricular, teste prático e entrevista.
As datas e horários do Cronograma podem estar sujeitos à mudança.
A falta em qualquer uma das etapas, tanto de seleção quanto de preparação, é
desclassificatória.
A inscrição é para o processo seletivo para atuação voluntária ao grupo SARACURA, sendo
assim, fica ciente que não haverá nenhum tipo de remuneração.
Fica ciente que o candidato para inclusão ao grupo deverá ser aprovado em todas as etapas.
O presente edital irá selecionar dez novos candidatos.

3.10 Fica ciente ao candidato, a responsabilidade de observar as redes sociais do Hospital e do
Grupo, a fim de acompanhar as etapas e procedimentos encaminhados.
4.

DA INSCRIÇÃO

4.1 As inscrições estarão abertas até o dia 26 de Maio do ano corrente.
4.2 A inscrição deverá ser realizadas através da aba Noticias no site do Hospital https://hsaojose.com/noticias.

5.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO









Ser maior de 18 anos.
Conseguir atuar nas Sextas-feiras à noite.
Ter dedicação aos compromissos assumidos.
Acreditar no riso e no amor e no poder de transformação do voluntariado.
Ter boas condições de saúde (Vacinas).
Facilidade em descongestionar o riso.
Facilidade de comunicação e interlocução.
Especialização em Besteirologia será um diferencial.

________________________________________________________________

CRONOGRAMA

1º ETAPA – PRÉ-SELEÇÃO
Seleção das inscrições conforme critérios estabelecidos.
Os selecionados serão comunicados até o dia 03 de Junho.
2º ETAPA – APRESENTAÇÃO DO GRUPO E DINÂMICA DE SELEÇÃO (Selecionados na 1º Etapa)

- Dia 08 de Junho às 14h no Auditório do Hospital São José.
Apresentação da Associação de Voluntários do São José e da atuação e rotina do grupo.
Dinâmica afim de conhecimento das habilidades individuais.
3º ETAPA – EXERCÍCIOS PRÁTICOS (Selecionados na 2 º Etapa)
- Dias 14 de Junho às 19h no Auditório do Hospital São José.
Os exercícios práticos consistem em atividades e exercícios de acordo com a vivência do grupo e a
introdução aos materiais de utilização, como forma de aquecimento e entendimento.
4º ETAPA – ENTREVISTA (Selecionados na 3º Etapa)
- Dias 15 e 16 de Junho no Hospital São José.
As entrevistas serão agendadas individualmente com os selecionados.
5º ETAPA – DO RESULTADO DOS NOVOS INTEGRANTES
- Dia 28 de Junho.
Os selecionados serão comunicados individualmente.

DÚVIDAS
E-mail: sejavoluntario@hsaojose.com
Whatsapp: (47) 9 9610-5468

