Edital informativo 01/2022
Seleção de Enfermeiras e Enfermeiros para trabalhar na Alemanha
Seleção de profissionais para 20 vagas nos hospitais alemães
Rheinhessen-Landeskrankenhaus Alzey (doravante Alzey)
e Universitätsmedizin Mainz (doravante Mainz),
que juntos compõem o Konsortium Mainz (doravante Consórcio)

Este Edital foi concebido pela digitALE para orientar você em seu processo de inscrição
e de preparação para a seleção como Enfermeira ou Enfermeiro para uma das 20 vagas
abertas nos Hospitais de Alzey e Mainz, localizados no estado-federado da RenâniaPalatinado, Alemanha. As inscrições seguem até o dia 23/02/2022.

Informações gerais
A Alemanha tem desde março de 2020 uma legislação específica para atrair a imigração
de profissionais qualificados. O país tem carência de profissionais em diversas áreas, e
a Enfermagem está entre elas. São dezenas de milhares de postos de trabalho que o
país pretende preencher nos próximos anos com a força de trabalho de novos cidadãos
vindos do exterior. O Brasil é um dos países amigos em que a Alemanha gostaria de
encontrar pessoas interessadas em viver e trabalhar lá como Enfermeiras e Enfermeiros.
Um órgão do governo federal alemão, o Departamento de Mediação Internacional de
Empregos (ZAV é a sigla em língua alemã), ajuda empregadores alemães a encontrar e
selecionar os profissionais de que as empresas precisam.
Os Hospitais de Alzey e Mainz (associados em um Consórcio) dirigiram-se à ZAV, na
Alemanha, e pediram apoio da Agência para encontrar 20 profissionais no Brasil. A ZAV
entrou em contato com a digitALE, que, como empresa brasileira, apoia os parceiros
alemães nesse processo. A digitALE, com sede em Curitiba, Paraná, é uma instituição
de ensino online do idioma alemão, com proposta inovadora e criativa. É parceira
exclusiva da entidade alemã g.a.s.t./DUO no Brasil e, como empresa incubada, mantém
vínculo acadêmico com a instituição em que nasceu, a Universidade Federal do Paraná
(UFPR).
A digitALE organiza em parceria com a ZAV o processo de seleção das 20 Enfermeiras
e Enfermeiros brasileiros dispostos a viver na Alemanha e trabalhar nos Hospitais em
Alzey ou Mainz. Concluída a seleção, a digitALE é responsável por ministrar um curso
intensivo online de língua alemã para os profissionais escolhidos, com duração de 10
meses.

Quem pode se inscrever?
São elegíveis para o curso preparatório de língua alemã e para uma das 20 vagas de
trabalho na Alemanha todas as Enfermeiras e Enfermeiros brasileiros com registro
válido no COREN.
É preciso ter conhecimentos prévios de língua alemã?
Não. Conhecimentos prévios de alemão ou de outros idiomas são um fator positivo no
processo de seleção, mas não são um fator decisivo, nem muito menos, eliminatório.
Como vou aprender alemão?
A principal atividade na fase preparatória que antecede a ida para a Alemanha será um
curso online de alemão de dez meses, com sete horas diárias de estudos de segunda a
sexta-feira: aulas, atividades em grupo e estudos individuais com acompanhamento de
tutores, além de ofertas adicionais aos sábados pela manhã. É preciso levar em conta,
para as aulas, a necessidade de se ter bom equipamento (computador, microfone,
câmera, fones de ouvido etc.) e rede veloz e estável para conexão com a internet.
O curso será inteiramente gratuito para os profissionais selecionados, e a participação
integral nas aulas e atividades de estudo é obrigatória. Portanto, durante a realização
do curso não será possível exercer atividade profissional. Para compensar a necessidade
de desligamento do trabalho nesse período de estudos do idioma, o Consórcio
concederá a cada participante selecionado uma bolsa com valor mensal de 300,00
euros.
E se já tenho conhecimentos de alemão, como será?
A digitALE avaliará os conhecimentos de alemão da pessoa selecionada e determinará
em que fase do curso ela deverá iniciar os estudos e as atividades. Isso será comunicado
a cada um, após a seleção do grupo de 20 profissionais.
Um caso especial é o de quem eventualmente já tenha conhecimentos avançados de
alemão. Se a digitALE avaliar que a pessoa tem condições de prestar de imediato o
teste oficial necessário para o exercício da profissão na Alemanha, encaminhará sua
inscrição diretamente ao Consórcio. Candidatas e Candidatos com esse perfil são bemvindos e constituirão um caso especial no processo de seleção.
A pessoa selecionada já tem vaga de trabalho garantida?
Para os profissionais selecionados o Consórcio emite um compromisso de vínculo
empregatício, no qual também consta o compromisso de pagamento da bolsa mensal
de 300,00 euros, a ser paga durante o período de dez meses do curso de alemão.
Durante o curso, os profissionais selecionados permanecem no Brasil e dedicam-se em
tempo integral a estudar alemão, sem exercer atividades profissionais.

Para a contratação definitiva como Enfermeira ou Enfermeiro é necessário que o
profissional seja aprovado no teste oficial de língua alemã exigido pela legislação do
estado-federado da Renânia-Palatinado, o “telc Deutsch Pflege”, em nível B2.
Cerca de quatro meses antes do fim do curso de alemão no Brasil, tem início o processo
de admissão no mercado de trabalho alemão. Esse processo constitui um passo
importante para a obtenção do visto de permanência na Alemanha, a ser concedido
pelas autoridades alemãs antes da viagem. Aqui se trata do visto para formação
profissional (a que se refere o §16 da Lei de Residência alemã).
Para todas e todos os profissionais que tiverem sido selecionados e cumprirem o curso
de alemão haverá um contrato de trabalho em um dos Hospitais. A aprovação no teste
oficial de idioma alemão “telc Deutsch Pflege B2” poderá ocorrer depois do início da
atividade laboral na Alemanha. A aprovação no teste é imprescindível para que ocorra
a contratação definitiva como Enfermeira ou Enfermeiro.
E como se darão o reconhecimento profissional e a residência na Alemanha?
Já durante o curso de alemão no Brasil, a ZAV ocupa-se da avaliação dos diplomas dos
profissionais selecionados e de seu reconhecimento pelas autoridades alemãs.
Conforme o resultado do processo de avaliação do(s) diploma(s) e da experiência de
cada um, os profissionais deverão cumprir atividades de formação complementar na
Alemanha. Essa formação acontece no próprio Hospital em que os profissionais irão
atuar, até que possam ser contratados como Enfermeiros.
No início, portanto, é muito provável que haja necessidade de formação complementar
até o reconhecimento pleno do diploma. Essa formação complementar acontece em
paralelo com a atividade laboral e de maneira integrada à atuação do profissional no
Hospital que o contrata. Durante o período de formação, o contrato de trabalho inicial
não é o de Enfermeiro, mas de Assistente de Enfermeiro. Durante esse período de
formação, a família do profissional ainda não pode acompanhá-lo em definitivo para
residir na Alemanha.
Quando se conclui com êxito a formação complementar e se obtém aprovação no teste
oficial de idioma alemão “telc Deutsch Pflege B2”, obtém-se o reconhecimento pleno
da formação profissional como Enfermeiro, e então o visto passa a ser de residência
permanente na Alemanha (cf. §18 da Lei de Residência). Aí sim a família do profissional
(cônjuge e filhos) também recebe permissão de residência no país. Para que isso possa
acontecer, porém, o cônjuge precisa ter domínio de alemão em nível A1 (básico inicial).
Filhos com até 15 anos de idade não precisam comprovar conhecimentos do idioma
alemão. Mas dos filhos com idade a partir de 16 anos (no momento do ingresso na
Alemanha) exige-se domínio avançado de alemão (em nível C1).

Qual a perspectiva salarial?
Durante a contratação inicial temporária como Assistente de Enfermeiro, o salário será
de aproximadamente 2.500,00 euros mensais. Depois de reconhecido o diploma de
Enfermeiro, celebra-se novo contrato e o salário inicial passa a ser de aproximadamente
3.000,00 euros mensais, além de bônus e vantagens adicionais.
Quem pagará minha passagem para a Alemanha?
Os empregadores responsabilizam-se por sua passagem aérea de ida à Alemanha,
assim que se constatar sua qualificação adequada para prestar o teste oficial de língua
alemã.
Como eu me inscrevo no processo de seleção?
Para inscrever-se – até 23 de fevereiro de 2022 – é preciso preencher corretamente o
formulário eletrônico disponível no site www.trabalharalemanha.com.br e anexar
imagens escaneadas dos documentos válidos exigidos:
•
•
•
•
•
•

carteira de registro no COREN;
histórico escolar do Ensino Médio (ou equivalente);
diploma e histórico escolar da graduação;
diplomas e históricos escolares de pós-graduações stricto e lato sensu, se
houver;
certificado oficial de conhecimento de língua alemã, se houver;
carta de apresentação, motivação e expectativas (uma página, assinada).

Como se dá a seleção?
Em uma primeira fase, com base na documentação e dados dos formulários, serão
selecionados 36 profissionais. Em meados de março, esses profissionais receberão a
notícia de que foram pré-selecionados, por e-mail ou telefone. Os Hospitais de Alzey e
Mainz convidarão os profissionais pré-selecionados para uma atividade online de
apresentação das instalações e condições de trabalho na Alemanha.
Dali a poucos dias, representantes dos Hospitais e da ZAV farão entrevistas individuais
por videoconferência com cada um dos 36 profissionais. A entrevista será feita em
português e alemão, com mediação de um tradutor-intérprete. Prevê-se que até o fim
de março cada Candidata ou Candidato receba um comunicado individual sobre o
resultado da seleção para uma das 20 vagas.
Quais serão minhas tarefas e atividades profissionais na Alemanha?
As atividades variam um pouco, conforme o Hospital a que o profissional selecionado
se vincular, depois da aprovação no teste oficial de alemão. O Hospital em Alzey é
especializado em Saúde Mental e Neurologia, e o Hospital em Mainz procura
profissionais em todas as áreas de Enfermagem. Em seus editais próprios de anúncio

das vagas (que a digitALE recomenda ler atentamente, na sequência), cada um dos
Hospitais descreve as atividades como a seguir:
Alzey (Saúde Mental e Neurologia)
• implementação de medidas de
assistência com base em diagnósticos
e documentação digital dessas
medidas
• implementação e aperfeiçoamento
de planos de assistência e cuidados
conforme procedimentos
padronizados da instituição
• orientação individual de pacientes e
amparo em suas atividades do dia a
dia
• trabalho em uma equipe de médicos,
enfermeiros, terapeutas e assistentes
sociais; organização conjunta de
todos os processos de acolhimento,
tratamento e transferência de
pacientes

•

•

•
•

Mainz
trabalho cooperativo em equipes de
enfermagem em clínicas e hospitais
com infraestrutura moderna
cuidado e apoio competentes,
orientados segundo as necessidades
de cada paciente
assistência em tratamento e exames
implementação de padrões atuais de
documentação e assistência

Que outras vantagens os empregadores oferecem?
A infraestrutura pública na Alemanha é bem diferente do que na maioria das cidades
brasileiras. Segurança, educação e transporte públicos, por exemplo, são serviços que
geralmente chamam a atenção de brasileiros que visitam o país, por sua qualidade.
Assim, as vantagens individuais diretamente decorrentes do contrato de trabalho
associam-se a uma mudança na qualidade de vida como um todo. Os Hospitais, em
seus editais próprios, destacam algumas vantagens que oferecem a seus empregados,
como a seguir:
Alzey
Durante a fase de contratação como
Assistente de Enfermeiro:
• contrato de trabalho com
remuneração de até 2500 euros por
mês (38,5 horas por semana) mais
abonos e prêmios
• assistência local
• possibilidade de moradia sem custos
Após o reconhecimento do diploma e
contratação como Enfermeiro:
• contrato de trabalho por tempo
indeterminado

Mainz
Durante a fase de contratação como
Assistente de Enfermeiro:
• contrato de trabalho com
remuneração de até 2440 euros por
mês
• assistência local, inclusive na busca
por moradia
Após o reconhecimento do diploma e
contratação como Enfermeiro:
• contrato de trabalho por tempo
indeterminado
• carga horária semanal de 38,5 horas

• 19,25 – 38,5 horas de trabalho
semanais
• 30 dias de férias
• seguro de saúde e plano próprio de
aposentadoria
• remuneração de pelo menos 3.000
euros por mês (para 38,5 horas por
semana) mais abonos e prêmios
• refeitório no hospital (3,50 euros por
refeição)

• 30 dias de férias
• salário inicial de 3000 euros por mês
mais abonos e prêmios
• plano próprio de aposentadoria
• a partir do segundo ano, bônus de
incentivo e dias livres conforme o
acordo coletivo da categoria
• benefícios como vale transporte,
leasing de bicicletas, participação em
programas de benefício

Qual o papel da digitALE?
A digitALE é responsável pelo apoio ao processo de seleção, administra os documentos
e formulários e auxilia as atividades de comunicação entre as pessoas previamente
selecionadas, a ZAV e os Hospitais que integram o Consórcio. Trata-se de uma seleção
de recursos humanos em ambiente privado, e não de um concurso público. Por isso
não há previsão de interposição de recursos. As decisões das Instituições alemãs se dão
segundo os critérios que elas determinam autonomamente.
Contratos de confirmação de emprego e concessão de bolsa (como se explicou acima)
serão firmados entre os Hospitais e as pessoas selecionadas, segundo o direito alemão,
e com foro na Alemanha.
A digitALE apoiará todas e todos os interessados com informações durante o processo
de seleção, mediação do contato e comunicação com as Instituições alemãs envolvidas
nesse processo (ZAV e os Hospitais integrantes do Consórcio) e será responsável por
ministrar um curso online de idiomas, incluindo preparação cultural de alto nível e treino
para a prova oficial, com feedback e acompanhamento individual permanente para
todas e todos os participantes.
Os profissionais selecionados que frequentarem o curso de alemão firmarão um Termo
de Compromisso com a digitALE, referente à sua participação nas atividades de ensino
e aprendizagem. Nesse Termo, comprometem-se a dedicar-se exclusivamente ao curso
de alemão durante os dez meses de preparação, além de informar a digitALE sobre o
resultado de sua submissão ao teste oficial de alemão, reconhecimento de diplomas,
formação profissional complementar e contratação pelos Hospitais.
***

A digitALE está ao dispor para solucionar quaisquer dúvidas que restem após a leitura
deste documento, dos editais próprios dos Hospitais e do material de divulgação digital
no site e nas redes sociais.
Basta enviar um e-mail ao endereço indicado no site www.trabalharalemanha.com.br.

Boa sorte! Viel Erfolg!

*
A
G
E
M

* como é bom trabalhar em
nossos serviços de enfermagem.

Nossos serviços de enfermagem são modernos e versáteis, e não paramos de desenvolver novas
ofertas. Assim, o trabalho fica mais atrativo, e o que oferecemos a nossos pacientes é cada vez melhor.
O Hospital Especializado Alzey, da região de Rheinhessen, fica no oeste da Alemanha. Atendemos nas
áreas de Neurologia, Psiquiatria, Psicoterapia, Psicossomática e Psiquiatria de Jovens e Crianças.
Nosso hospital tem 800 leitos e em torno de 1.400 funcionários.

CONTATO: digitALE, www.trabalharalemanha.com.br

Queremos contar com você como

ENFERMEIRO (M/F/D)

PARA AS ÁREAS DE PSIQUIATRIA (SAÚDE MENTAL) E NEUROLOGIA

Requisitos para participação

• Formação superior completa como Enfermeiro (m/f/d) e registro no COREN
• Nível de proficiência B2 (para entrada na Alemanha –> ver em „O que oferecemos“)
• Motivação para integrar-se a uma nova cultura e um novo ambiente de trabalho

O que oferecemos
até o reconhecimento do diploma

O que lhe oferecemos
após o reconhecimento do diploma

NO BRASIL

• contrato de trabalho por tempo

• Curso de alemão gratuito até o nível

B2, incluindo prova de proficiência
• Bolsa de 300 euros mensais durante
esse Curso

NA ALEMANHA
• contrato de

trabalho como
assiste nte de e nfe rme iro com
re mune ração de até 2500 e uros
por mês (38,5 horas por semana)
mais abonos e prêmios
• assistência local
• possibilidade de moradia sem custos

•
•
•
•

•

indeterminado
19,25 – 38,5 horas de trabalho
semanais
30 dias de férias
seguro de saúde e plano próprio de
aposentadoria
remuneração de pelo menos 3.000
euros por mês (para 38,5 horas por
semana) mais abonos e prêmios
refeitório no hospital (3,50 euros por
refeição)

Você quer trabalhar e viver conosco?
Então lhe damos as boas-vindas na equipe do
Hospital Especializado Alzey, em Rheinhessen!

Para outras informações sobre o Hospital, acesse:

Suas tarefas como
enfermeiro especializado (m/f/d)
• implementar medidas de assistência

com base em diagnósticos e
documentá-las digitalmente
• implementar e aperfeiçoar planos de
assistência e cuidados conforme
perspectivas modernas
• orientação individual de pacientes e
amparo em suas atividades do dia a
dia
• trabalho em uma equipe de médicos,
enfermeiros, terapeutas e assistentes
sociais; organização conjunta de todos
os processos de acolhimento,
tratamento e transferência de pacientes

rheinhessen-fachklinik-alzey.de

Nosso saber, sua saúde

Com aproximadamente 8.000 funcionários nas mais
diversas categorias profissionais, a Medicina Universitária
de Mainz é uma das maiores empregadoras do estadofederado da Renânia-Palatinado.
Atendemos mais de 300.000 pacientes por ano – e somos
ao mesmo tempo um importante centro de pesquisa e
formação. Como Provedor de Nível Máximo no sistema de
saúde do estado, oferecemos muitas possibilidades de
formação continuada e desenvolvimento, em nível pessoal
e profissional.

A Medicina Universitária oferece vagas imediatas para:

Enfermeiros em clínica médica e para prevenção
de agravos (m/f/d)
Até o reconhecimento de
seu diploma oferecemos:
NO BRASIL
 Curso de alemão gratuito até o nível
B2, incluindo prova de proficiência
 Bolsa de 300 euros mensais durante
esse Curso
NA ALEMANHA
 Contrato de trabalho como assistente
de enfermeiro com remuneração de
2440 euros por mês
 Assistência local, inclusive na busca
por moradia

Após o reconhecimento de seu
diploma de enfermeiro pelo respectivo
Conselho na Alemanha, oferecemos:











Seu perfil / requisitos:

Suas tarefas:







contrato de trabalho por tempo indeterminado
carga horária semanal de 38,5 horas
30 dias férias
salário inicial de 3000 euros por mês mais abonos e
prêmios
plano próprio de aposentadoria
a partir do segundo ano, bônus de incentivo e dias
livres conforme o acordo coletivo da categoria
infraestrutura moderna
trabalho colaborativo com colegas de diferentes
categorias profissionais
perspectivas interessantes e diversificadas de
especialização e formação continuada
benefícios como vale transporte, leasing de
bicicletas, participação em programas de benefício

cooperação em equipes de enfermagem
em nossas clínicas e hospitais com
infraestrutura moderna
cuidado e apoio competentes, orientados
segundo as necessidades de cada
paciente
assistência em tratamento e exames
implementação dos padrões atuais de
documentação e assistência








formação superior completa como Enfermeiro/a e
registro no COREN
nível de proficiência B2 (ou B1 para entrada na
Alemanha – veja nossa oferta até o
reconhecimento do diploma)
interesse em especialização e formação continuada
na área específica
motivação para integrar-se em um ambiente de
trabalho novo e diversificado
disposição para trabalhar com consciência e
responsabilidade em uma equipe multiprofissional

Para submissão de candidatura:
www.trabalharalemanha.com.br

