
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS- HMTJ JF   
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA EM BETIM MG 

PROCESSO SELETIVO EDITAL NÚMERO 001/2021 
 

Observação: ressaltamos que no caso das vagas em cadastro reserva, os candidatos aprovados 
serão convocados de acordo com a necessidade da empresa. 

 

O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ JF, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, 

qualificado como Organização Social pelo Município de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais torna público a 

lista dos aprovados (as) do Processo Seletivo Edital nº 001/2021 publicado no dia 22 de abril de 2021, com intuito de 

preencher as vagas disponíveis e formação de cadastro reserva no quadro de pessoal das UNIDADES DE PRONTO 

ATENDIMENTO geridas pela OSSHMTJ no município de Betim. 

 

 

Conforme termos do Edital de Seleção os candidatos que não apresentarem a documentação dentro do prazo 

especificado (25/06/2021 a 30/06/2021) serão considerados desistentes definitivos, por não atendimento ao termo oficial 

de convocação no prazo determinado. O não comparecimento, quando convocado implicará na exclusão do candidato e 

desclassificação em caráter irrevogável e irretratável no Processo Seletivo, fato comprovado pela empresa através da 

divulgação do Termo de Convocação.  

O Hospital Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ informa a desclassificação dos candidatos listados abaixo.  

 

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SÊNIOR (Cadastro Reserva) 

 

Nome Cargo 

Leidiane Pedrosa Fernandes Assistente Administrativo Sênior  

 

 
AUXILIAR DE LIMPEZA 

 

Nome Cargo 
Leiliane Ferreira de Araújo  Auxiliar de Limpeza 

 

 
OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

 

Nome Cargo 
Leandro Rothermel  Oficial de manutenção 
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ENFERMEIRO 

Nome Cargo 

Renata Cristina da Mata Enfermeiro 

Raphaela Viana Maciel Enfermeiro 

Lucélia Cristina Pinto  Enfermeiro  

 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Nome Cargo 

Valeria Rocha Meireles Técnico de Enfermagem 

Raíssa Clara Costa Soares dos Santos Técnico de Enfermagem 

 

 

 

FARMACÊUTICO 

 

Nome Cargo 

Poliana Maria Lima Perdigão de Castro  Farmacêutico 

Simone Silva Loiola  Farmacêutico 

Lavina Daniela dos Santos  Farmacêutico 
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Os candidatos componentes ao cadastro reserva listados abaixo deverão enviar toda a documentação digitalizada (ANEXO 

V - LISTAGEM DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS DIGITALIZADOS NO CASO DE APROVAÇÃO) em condições legíveis 

para o e-mail: documentosbetim@rheserva.com.br, colocando no título do e-mail o Cargo e o Nome completo, sendo 

avaliada sua condição de admissão. O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para formação de cadastro 

reserva e preenchimento de vagas disponíveis das UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO geridas pela OSSHMTJ no 

município de Betim, no decorrer do prazo de validade do Processo Seletivo que será de 03 (três) meses, a contar da data 

de homologação do certame. 

Os candidatos que não apresentarem a documentação dentro do prazo especificado (06/07/2021 a 08/07/2021) serão 

considerados desistentes definitivos, por não atendimento ao termo oficial de convocação no prazo determinado. O não 

comparecimento, quando convocado implicará na exclusão do candidato e desclassificação em caráter irrevogável e 

irretratável no Processo Seletivo, fato comprovado pela empresa através da divulgação do Termo de Convocação; A partir 

da data de publicação da convocação oficial divulgada no site, o candidato terá o prazo máximo de ATÉ 08/07/2021 para 

realizar o envio dos documentos abaixo: 

- Manifestar-se sobre o aceite ou desistência da contratação; 

- O candidato deverá assinar o termo de aceite da vaga (publicado no site) e enviar juntamente com sua documentação; 

- Enviar toda a documentação (conforme anexo V do edital) digitalizada em condições legíveis para o e-mail: 

documentosbetim@rheserva.com.br , colocando no título do e-mail o Cargo e o Nome completo, sendo avaliada sua 

condição de admissão. 

 

FARMACÊUTICO 

Nome Cargo 

Sarah Cristina Cordeiro Brugger Silva Farmacêutico  

Luiz Henrique Ferreira Bicalho  Farmacêutico  

 

 

 


