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ERRATA 
 

Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB - Jovem Aprendiz - 
Edital 56/2020 

 
 
Com o objetivo de assegurar a plena lisura no processo seletivo do Hospital da 
Criança de Brasília José Alencar - HCB, o Centro de Integração Empresa 
Escola (CIEE) comunica que: 
  
Onde se lê: 

1.6 O perfil do cargo apresenta as características e requisitos, dispostos na 
tabela abaixo: 
 

Cargo: Jovem Aprendiz 

Principais atribuições do 
Cargo:  

Executar serviços e rotinas de apoio administrativo; Receber, 
entregar, protocolar, e arquivar documentos variados, conforme 
procedimentos estabelecidos pela instituição; Realizar 
atendimento a fornecedores e clientes internos conforme área de 
atuação; Acessar sistemas informatizados e controles internos a 
fim de consultar informações pertinentes ao serviço; Atuar em 
atividades correlatas e inerentes à função a partir da demanda da 
área; Executar as atividades conforme normas técnicas, políticas 
e procedimentos previstos no HCB, visando à qualidade dos 
serviços prestados e obtenção/manutenção de certificação 
acreditação hospitalar; Prezar pelo recebimento, guarda 

Quantidade de vagas: Formação de cadastro reserva 

Salário: R$ 1.045,00 

Local de lotação Brasília - DF 

Jornada de Trabalho 30hr 

Requisitos Exigidos 

Requisitos Obrigatórios - Ensino médio completos 
- Idade: entre 18 e 22 anos 

Competências exigidas Trabalho em Equipe, Resolutividade, Foco no Usuário, 
Comprometimento, Comunicação e Resiliência. 

 
 

 

 

Leia-se: 
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1.6 O perfil do cargo apresenta as características e requisitos, dispostos na 
tabela abaixo: 
 

Cargo: Jovem Aprendiz 

Principais atribuições do 
Cargo:  

Executar serviços e rotinas de apoio administrativo; Receber, 
entregar, protocolar, e arquivar documentos variados, conforme 
procedimentos estabelecidos pela instituição; Realizar 
atendimento a fornecedores e clientes internos conforme área de 
atuação; Acessar sistemas informatizados e controles internos a 
fim de consultar informações pertinentes ao serviço; Atuar em 
atividades correlatas e inerentes à função a partir da demanda da 
área; Executar as atividades conforme normas técnicas, políticas 
e procedimentos previstos no HCB, visando à qualidade dos 
serviços prestados e obtenção/manutenção de certificação 
acreditação hospitalar; Prezar pelo recebimento, guarda 

Quantidade de vagas: Formação de cadastro reserva 

Salário: R$ 1.045,00 

Local de lotação Brasília - DF 

Jornada de Trabalho 30hr 

Requisitos Exigidos 

Requisitos Obrigatórios - Ensino médio completos 
- Idade: entre 18 e 22 anos 
- Pessoas com Deficiência, idade a partir de 18 anos 

Competências exigidas Trabalho em Equipe, Resolutividade, Foco no Usuário, 
Comprometimento, Comunicação e Resiliência. 
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