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EDITAL Nº 009/2017 

 

PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO DE NOVOS  

MEMBROS NO PROGRAMA AMIGO CUIDADOR 
 

  A FACULDADE GIANNA BERETTA e o PROGRAMA AMIGO CUIDADOR, iniciativa de 
responsabilidade social, sem fins lucrativos, anunciam a realização de Processo Seletivo para a admissão 
de novos membros, de acordo com as normas estabelecidas a seguir: 

 

1. CLIENTELA:  

1.1. Alunos regularmente matriculados do 1° ao 6° período no curso de GESTÃO HOSPITALAR da 
Faculdade Gianna Beretta; 

1.2. No início das atividades, previsto para 29 de novembro de 2017, os candidatos aprovados deverão 
estar devidamente matriculados, comprovando tal condição mediante apresentação de declaração emitida 
pela secretaria da instituição, onde conste o período cursado. 

 

2. NÚMERO DE VAGAS: 

2.1. Serão disponibilizadas doze vagas para novos membros, preferencialmente distribuídas na proporção 
de duas vagas para cada um dos períodos do curso. 

 

3. INSCRIÇÕES: 

3.1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida; 

b) Cópia da Carteira de Identidade; 

c) Cópia do CPF; 

d) Comprovante de endereço; 

e) Comprovante de recolhimentro da taxa de inscrição, correspondente a um pacote de fralda geriátrica; 

 

3.1.2. Não haverá, sob qualquer hipótese, a isenção total ou parcial da taxa de inscrição. 

 

3.2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

3.2.1. As inscrições poderão ser feitas no período de 13 a 17 de novembro de 2017, diretamente na 
Secretaria da Faculdade Gianna Beretta. Maiores informações pelos telefones: (98) 3246-2126  /  98810-
5192 
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4. SELEÇÃO: 

4.1. A seleção dos novos membros ocorrerá em duas fases:  

a) Prova de produção textual (redação), cujo tema será sorteado e divulgado ao seu início;  

b) Entrevista;  

4.2. Cada fase do processo seletivo corresponderá a 50% da avaliação; 

4.3. A prova de redação será aplicada no dia dia 18 de novembro de 2017 (sábado), às 8h, nas 
dependências da Faculdade Gianna Beretta, com duração de 2 horas; 

4.4. Para a prova prevista no item anterior, somente será permitida a utilização de caneta esferográfica 
transparente, com tinta azul-escura ou preta; 

4.5. Durante a prova, não será permitido o uso de dicionário, bem como a consulta a qualquer material 
adicional. Também não será permitido o uso de celular, boné, gorro, aparelho para deficiência auditiva, 
aparelhos de MP3 ou similares.  

4.6. Caso o candidato apresente comportamento considerado inadequado pela coordenação do processo 
seletivo, será eliminado automaticamente; 

4.7. Não serão aceitos pedidos de revisão de prova; 

4.8. A entrevista versará sobre projetos e programas relacionados à saúde do idoso, e será realizada no 
dia 18 de novembro de 2017 (sábado), a partir das 10:15h; 

4.9. Para ter acesso ao local de realização das fases deste processo seletivo, o candidato deverá 
apresentar-se com pelo menos 15 minutos de antecedência, munido de documento de identificação com 
foto (RG, Carteira de motorista ou Carteira de trabalho); 

4.10. Não serão tolerados atrasos, e as fases serão iniciadas, impreterivelmente, nos horários descritos 
nos itens 4.3 e 4.8 deste Edital. 

 

5. CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

5.1 Em caso de empate entre os candidatos, serão utilizados os critérios listados abaixo, na ordem 
apresentada: 

a) Maior nota na entrevista; 

b) Maior nota na prova de redação; 

c) Maior idade. 

 

6. RESULTADO: 

6.1 O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22 de novembro de 2017, a partir das 21h, no 
mural e no site da Faculdade Gianna Beretta. 

  

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

7.1. Estatuto do Idoso; Projetos e programas sociais voltados para idosos (importância, impacto no idoso e 
para sociedade); Envelhecimento com qualidade de vida.  
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

8.1. Os candidatos aprovados receberão o título de Membro do Programa Amigo Cuidador. 

8.2. Os membros serão avaliados de acordo com a frequência, pontualidade, contribuição e interesse nas 
atividades realizadas pelo Programa Amigo Cuidador.  

8.2.1. Caso o membro não atenda aos requisitos citados no item anterior, poderá ser desligado a qualquer 
tempo, perdendo o direito de permanecer no Programa Amigo Cuidador. 

8.3. Os membros deverão cumprir uma carga horária semanal de três (3) horas, às quintas-feiras, 
alternadas entre as equipes “A” e “B”, das 14h às 17h, totalizando 72 horas anuais para cada um dos 
membros dos grupos. 

8.4. Os membros que permanecerem por um ano no Programa Amigo Cuidador farão jus, ao final desse 
período, a desconto de 25% (vinte e cinco por cento) nos cursos de pós-graduações da Faculdade Gianna 
Beretta Auditoria, Planejamento e Gestão em Saúde; Gestão e Docência do Ensino Superior; Estratégia 
Saúde da Família; e Saúde Mental, de acordo com a disponibilidade de vagas e da viabilidade econômica 
apontada pela análise interna da diretoria da Faculdade.  

8.5. Caso o membro desista da participação no Programa antes de completar um ano, terá direito somente 
a certificado, no qual constará a quantidade de horas participadas; 

8.6. A inscrição neste processo seletivo implica na compreensão dos seus termos e concordância com 
todas as regras e disposições deste Edital; 

8.7. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela diretora geral da Faculdade Gianna Beretta. 

8.8. O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação no site da Faculdade Gianna 
Beretta, em www.gianna.com.br. 

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

São Luís (MA), em 6 de novembro de 2017. 

 

 

 

 
Célia Maria Santos Rezende 

Diretora Geral da Faculdade Gianna Beretta 
 
 
 
 

 


