
8 gerais Belém, quarta-feira, 11 de agosto de 2021

A Santa Casa de Miseri-
córdia do Pará está reali-
zando Processo Seletivo 

Simplificado (PSS) para contra-
tação de temporários. O edital 
foi publicado nesta terça-feira, 
do Diário Oficial do Estado do 
Pará. São ofertadas 191 vagas, 
sendo 35 de nível fundamental, 
101 de nível médio e 55 de nível 
superior. As inscrições deverão 
ser feitas exclusivamente nos 
dias 11 e 12 de agosto, no site 
do Sistema Integrado de Pro-
cesso Seletivo Simplificado - Si-
pros, no endereço www.sipros.
pa.gov.br. 

As oportunidades para 
nível fundamental são para 
agentes de artes, com venci-
mento base de R$ 1.100,00, 
além de gratificações e be-
nefícios. Para nível médio, o 
vencimento base também é 
de R$ 1.100,00, mais gratifi-
cações e benefícios. As opor-
tunidades são para assistente 
administrativo (01 vaga), téc-
nico de enfermagem (41 va-
gas), técnico de enfermagem 
- com experiência em UTI Pe-
diátrica (06 vagas) e técnico 
de enfermagem - com experi-
ência em pediatria (50 vagas), 
técnico de radiologia (02 va-
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gas), técnico de segurança do 
trabalho (01 vaga). 

Para nível superior as vagas 
são: enfermeiro - com experi-
ência em neonatologia (06 va-
gas), enfermeiro - com experi-
ência em pediatria (04 vagas), 
enfermeiro - com experiência 
em UTI Adulto (02 vagas), en-
fermeiro - com experiência 
em UTI Pediátrica (02 vagas), 
enfermeiro obstetra (06 va-
gas), enfermeiro generalista 
(02 vagas), enfermeiro -com 
experiência em nefrologia 
(01 vaga), farmacêutico (03 
vagas), fisioterapeuta (02 va-

gas), fonoaudiólogo (01 vaga), 
médico - ginecologia e obste-
trícia (03 vagas), médico - en-
docrinologista pediátrico (01 
vaga), médico - infectologista 
(01 vaga), médico - nefrologia 
pediátrica (01 vaga), médico 
pediatra - neonatologia (17 va-
gas), nutricionista - com expe-
riência em banco de leite (01 
vaga), odontólogo (01 vaga), 
psicólogo (02 vagas) e terapeu-
ta ocupacional (01 vaga).

Para esses profissionais, 
o vencimento base é de R$ 
1.858,41, mais gratificações e 
benefícios.

  Inscrições ao seletivo da Santa Casa devem ser feitas no site do Sipros
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