EDITAL Nº: nº 107/2018
Unimed Rondonópolis - Coopera va de Trabalho Médico Ltda.

EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Unimed Rondonópolis – Coopera va de Trabalho Médico Ltda torna público a quem possa interessar que
está contratando proﬁssional de:

Cargo / Função: Farmacêu co(a)
O processo sele vo simpliﬁcado des na-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga na função – a vidades de
Farmacêu co (a) junto ao setor da Farmácia Unimed - localizada na cidade de Jaciara-MT com as seguintes
especiﬁcações:
a) Carga Horária 44 horas (semanais);
b) Local: Farmácia Unimed Rua Guaicurus nº 817, Centro. Jaciara-MT

Remuneração:
Salário base inicial será de R$ 3.355,37 para a função-a vidade Farmacêu co para jornada de 44h semanais
acrescido de 10% de Responsabilidade Técnica sob o piso salarial vigente da categoria.
Juntamente com os seguintes bene cios:


Ticket de alimentação;



Seguro de vida;



Após período de experiência (90 dias) plano de saúde na modalidade Copar cipação.

Perﬁl do candidato:
São requisitos para o exercício da função-a vidade:
a. possuir diploma de graduação em Farmácia, expedido por escola oﬁcial ou reconhecida;
b. possuir cédula de iden dade do Conselho Regional de Classe ou da franquia provisória dentro do prazo
de validade.

Como inscrever no processo:
O

edital

estará

disponível

no

site

oﬁcial

da

Unimed

Rondonópolis

–

endereço

www.unimedrondonopolis.com.br.
A primeira etapa o interessado deve enviar os documentos (Curriculum Vitae atualizado detalhando a
formação

e

os

cursos

realizados)

até

o

dia

05

de

Junho

de

2018

para

o

e-mail:

curriculum@unimedrondonopolis.com.br
Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido. A inscrição implicará no reconhecimento e
aceitação das normas, exigências e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.
Depois da avaliação dos documentos enviados, a Unimed Rondonópolis entrará em contato com os
candidatos que prosseguirão para a próxima etapa, que consiste em uma entrevista qualiﬁcada podendo
haver também dinâmica em grupos. Todo o processo de Recrutamento e Seleção será realizado em
Rondonópolis, onde ﬁca situada a Sede Administra va, ﬁcando os candidatos responsáveis pelo
deslocamento.
Atenciosamente,

Rondonópolis, MT, 30 de maio de 2018.

Unimed Rondonópolis – Coopera va de Trabalho Médico

