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HOSPITAL DOS MILITARES ESTADUAIS
COMANDANTE LARA RIBAS

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/13 – HME-ABEPOM
O Presidente da ABEPOM - Associação Beneficente dos Militares Estaduais, no uso de suas
atribuições legais, torna público o presente edital, que estabelece instruções destinadas à
realização de processo seletivo simplificado para contratação de Cozinheiro (a), que irá atuar
no HME - Hospital dos Militares Estaduais Comandante Lara Ribas, Rua Major Costa, 221 –
Centro - Florianópolis.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e coordenado pela Comissão
designada para o Processo Seletivo.
1.2 A ABEPOM constituirá Comissão Examinadora composta por, no mínimo, três membros,
formada por integrantes da área: Unidade de Pessoal, Unidade de Assistência Social e um
profissional da área a ser contratada.
1.3 O presente Processo destina-se à seleção de profissional para contratação pelo HMEABEPOM, sob o regime da CLT, sem direito à estabilidade prevista no artigo 41 da
Constituição da República. Os demais classificados, em ordem decrescente, poderão ser
contratados posteriormente, durante a vigência do presente edital, conforme as necessidades
do HME.
2. DA VAGA
2.1 São oferecidas as seguintes vagas:
Cargo
Nº de
Carga-Horária
Vagas
Cozinheiro (a)
01
150h/mês

Jornada
trabalho
12x60

de

Horário

Salário Base

06:30 as 18:30

R$ 635,73

Obs.: Ao salário base, registrado na tabela acima acrescenta-se o adicional de insalubridade,
mais benefícios previstos na legislação e normas administrativas em vigor. O adicional de
insalubridade esta condicionado ao local de trabalho (hospital) e não a atividade de cozinheiro
(a). No caso de transferência para local diverso, ou seja, local que não apresente grau de
insalubridade, o adicional será cancelado. O salário base será reajustado para o valor de R$
664,20 (Seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) após o período de experiência
de 03 meses, conforme regras definidas no Plano de Cargos e Salários da empresa.
2.2 As atribuições do cargo são as descritas resumidamente a seguir:
Cozinheiro (a)
a) Temperar alimentos de acordo com métodos de cocção;
b) Aquecer alimentos pré-preparados;
c) Avaliar sabor, aroma, cor e textura dos alimentos;
d) Montar alimentos de acordo com apresentação definida;
e) Encaminhar alimentos prontos para o local apropriado;
f) Higienizar alimentos;
g) Higienizar equipamentos, utensílios e bancada;
h) Guardar produtos não utilizados;
i) Lavar equipamentos e utensílios;
j) Armazenar alimentos para congelamento;
k) Evitar perdas e desperdícios;
l) Entre outras atividades definidas no CBO: 5132-20
2.3 O pré-requisito, em caráter eliminatório, do cargo deste processo seletivo é o seguinte:
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Cargo
Cozinheiro (a)

Pré-Requisito
 Ensino Fundamental completo (1ª a 9ª
série). Antigo 1º grau.

3 DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição será efetuada na Sede da ABEPOM - Rua Allan Kardec, 157 - Agronômica –
Florianópolis, para o Processo Seletivo n.º 05/13, a partir das 08h00min do dia 24/06/2013 até
as 18h00min do dia 28/06/2013, preenchendo a Ficha Padrão de Inscrição, disponível no site
www.abepom.com.br.
3.2 A ABEPOM não se responsabiliza por Ficha Padrão de Inscrição não recebida por qualquer
motivo, mesmo os de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados.
4 DO PROCESSO SELETIVO
4.1 O Processo seletivo dar-se-á com base na pré-classificação, mediante somatório de pontos
no item 4.3. O processo de pré-classificação será realizado pela comissão avaliadora no
período de 01 a 02/07/2013.
4.2 O total de candidatos pré-selecionados respeitará a proporção de 05 candidatos por vaga.
4.3 Para fins de pontuação de cursos, estágio e experiência comprovada serão considerados
as especificações descritas no quadro abaixo:
Categoria
Especificação
Pontuação
Cursos de manipulação de alimentos
0,2
Cursos específicos
Demais cursos relacionados ao cargo de 0,2
relacionados à vaga
cozinheiro (a)
Até 12 meses
1,8
Experiência comprovada no
De 12 meses até 24 meses
2,0
cargo de cozinheiro (a)
Acima de 24 meses
2,2
Nível de formação
Ensino fundamental completo
1,8
Ensino médio incompleto
2,0
Ensino médio completo
2,2
4.4 A inexatidão das informações implicará no descarte das mesmas para fins de pontuação do
processo classificatório. Se o somatório de pontos definido no item 4.3 for igual a zero o
candidato esta automaticamente desclassificado do processo.
4.5 Junto a Ficha Padrão de Inscrição devem ser apresentados os documentos comprobatórios
da pontuação dos pré-requisitos previstos neste edital no item 4.3.

5 CLASSIFICAÇÃO
5.1 Os candidatos pré-classificados serão submetidos à entrevista, mantendo a proporção
definida no item 4.2. As entrevistas serão agendadas mediante comunicação por telefone ou
por e-mail, a ser realizada pela Comissão Examinadora do Processo Seletivo no período de 04
à 05/07/2013.
5.2 A classificação final dos candidatos consistirá no somatório de pontos, apresentados na
FICHA DE AVALIAÇÃO – ENTREVISTA (ANEXO I).
5.3 Os candidatos com pontuação final, apurada pela ficha de avaliação, que apresentarem
nota inferior a 50 pontos, estarão automaticamente desclassificados.
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5.4 Na classificação, entre candidatos com igual número de pontuação, serão fatores de
desempate, na seguinte ordem:
5.4.1 Maior pontuação na experiência comprovada na área
5.4.2 Maior pontuação em cursos específicos relacionados à vaga;
5.4.3 Maior tempo de permanência com o mesmo vínculo empregatício.
.
5.5 O candidato que não comparecer à entrevista será automaticamente desclassificado.
5.6 A divulgação do resultado será publicada no site da ABEPOM (www.abepom.com.br) no dia
11/07/2013.
5.7 O chamamento dos candidatos obedecerá à ordem decrescente de classificação. Os
candidatos classificados e não chamados poderão sê-lo a qualquer momento, dependendo da
necessidade de pessoal, dentro do prazo de vigência deste Edital.
6. DA CONTRATAÇÃO
6.1 A contratação e o exercício das atribuições do cargo dependerão dos seguintes requisitos
básicos:
6.1.1 Classificação no processo seletivo;
6.1.2 Aptidão física e mental para o exercício do cargo, comprovada mediante apresentação de
atestado laboral (atestado admissional);
6.1.3 Comprovação dos cursos através do certificado emitidos pela Instituição Realizadora e
/ou reconhecido pelo MEC;
6.1.4 Comprovação da experiência pelo Registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) e/ou declaração do empregador;
6.1.5 Comprovante de inscrição no PIS.
6.2 A ocorrência de encerramento anterior de vínculo trabalhista por iniciativa da
ABEPOM desclassifica automaticamente o candidato do processo.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 A não observância dos prazos e a inexatidão das informações ou a constatação, mesmo
que posterior, de irregularidade nos documentos, eliminarão o candidato do processo seletivo.
7.2 Os casos omissos deste Edital, bem como as interpretações e decisões que se fizerem
necessárias, serão resolvidos pela Comissão Examinadora do Processo Seletivo, não estando
sujeitos a grau de recurso.
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1 O presente Edital terá prazo de vigência de um ano, a contar da data da publicação do
resultado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da ABEPOM.

Florianópolis, 24 de junho de 2013
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José Aroldo Schlichting
Ten Cel PM Presidente da ABEPOM
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ANEXO I
AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 05/13 – HME-ABEPOM
FICHA DE AVALIAÇÃO – ENTREVISTA
CARGO: COZINHEIRO(A)
ASPECTOS

NOTAS
0
3a5

6a7
Pontualidade
Reside próximo ao local de
trabalho? Quanto mais próximo –
nota 10
Número dependentes.
Zero dependente
Entende-se como dependente: menores de 14 De 01 a 02 dependentes
anos ou pessoa que necessite de cuidados
De
03
a
mais
permanentes
dependentes
Apresentação pessoal
Comunicação verbal
Demonstra organização?
Demonstra atenção?
Demonstra ser paciente, tranquilo?
Nota Entrevista Comissão
PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Categoria
Especificação
Cursos específicos relacionados à Cursos de manipulação
de alimentos
vaga
cursos
*multiplicar a quantidade de cursos Demais
relacionados
ao
cargo
de
que
o
candidato
possui
pela
cozinheiro (a)
pontuação.
Até 12 meses
Experiência comprovada no cargo de
De 12 meses até 24
cozinheiro (a). Deve estar descrito na
meses
CTPS como cozinheiro ou afim.
Acima de 24 meses
Nível de Formação
Ensino
fundamental
completo
Ensino
médio
incompleto
Ensino
médio
completo
TOTAL
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
SEXO: ( )MASCULINO ( )FEMININO
DATA DA ENTREVISTA:
HORA:

TOTAL
8 a 10

5
3a4
2

Pontuação
0,2
0,2

1,8
2,0
2,2
1,8
2,0
2,2
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