
 

 

INSTITUTO METODISTA IZABELA HENDRIX 

EDITAL DE SELEÇÃO  
 
O Dpto Gestão de Pessoas do Instituto Metodista Izabela Hendrix, no uso de suas atribuições, torna 
público o PROCESSO SELETIVO DE BIOMÉDICO, com início das atividades em MARÇO de 2019. 

I – DA INSCRIÇÃO  
As inscrições estarão abertas no período de 25/02/19 a 27/02/2019  e deverão ser realizadas com 
envio do currículo para o e-mail curriculo@izabelahendrix.metodista.br com o assunto: Processo 
Seletivo Biomédico. 
 

II – DAS VAGAS  
 
VAGA 01 – BIOMÉDICO 
 

VAGA Nº VAGAS PRÉ-REQUISITOS 

Biomédico 
1 
 

Carga Horária:  
 
Seg à Sexta 13h00 às 16h00 
Sab. 08h00 às 13h00 
 
Atribuições do Cargo: 
 
Atuar como biomédico no Laboratório de Análises Clínicas do 
Centro Universitário, realizando a parte prática e se 
responsabilizando pelas análises e  acompanhamento dos 
estagiários do curso de Biomedicina.  
 
Requisitos: 
 

• Formação em Biomedicina (comprovação); 

• Experiência profissional na área; 

• Desejável Pós Graduação em áreas afins; 

• Conhecimento em pacote Office; 

• Compromisso, dinamismo e pró-atividade; 

• Facilidade em relacionamento interpessoal; 

• Trabalho em equipe. 
 
 

 

 

 



 

III – DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
 
3.1 São requisitos de ingresso para a Docência: 
• Inscrição por intermédio de e-mail, com envio do currículo;  

• Possuir os pré-requisitos descritos acima. 

IV – DA SELEÇÃO 
 
O processo seletivo ocorrerá em duas etapas: 

• Análise do Currículo; 

• Teste de perfil psicológico; 

• Entrevistas.  
 

V – DA CONTRATAÇÃO 
 
5.1 Do Resultado 
O resultado final será comunicado via e-mail ou telefone. 
 
VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
6.1 Cronograma do processo seletivo 
- 25/02/2019 a 27/02/2019 – período de inscrições; 
- 28/02/2019 - análise currículos; 
- 01/03/2019 - entrevista e teste psicológico;  
- 07/03/2019 - publicação do (a)  aprovado (a). 
 
6.2 Informações Gerais 

• Com a inscrição, o(a) candidato(a) declara conhecer e estar de acordo com as condições 
estabelecidas pela Instituição para este processo seletivo; 

• Da decisão da comissão não cabe recurso; 

• Este Edital poderá sofrer alterações. 
 
 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

Instituto Metodista Izabela Hendrix 


