
 

 
       

 
 

 

EDITAL N° 3 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021 

3° EDIÇÃO - PROGRAMA DE ENFERMAGEM NA ALEMANHA  
 
A Charité – Universitätsmedizin e DeFa (Agência alemã especializada em profissionais de saúde 
e enfermagem) em parceria com a Berlitz – Centro de Idiomas torna público as normas e 
procedimentos para a 3° Edição do Programa de Enfermagem na Alemanha.  
 

I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

O presente edital tem por objetivo estabelecer os critérios de seleção, regras e procedimentos 
necessários para a aprovação do candidato na 3° Edição do Programa de Enfermagem na 
Alemanha oferecido pela Charité – Universitätsmedizin em parceria com o Berlitz - Centro de 
Idiomas.  

A 3° edição do programa tem por objetivo selecionar enfermeiros brasileiros para exercerem 
sua atividade profissional na Alemanha, na Charité – Universitätsmedizin, por tempo 
indeterminado. A 3° Edição do Programa de Enfermagem na Alemanha consta das seguintes 
etapas: Fase I - Recrutamento e Seleção, Fase II- Bem-vindos a Berlim, Fase III - Integração no 
Hospital e Fase IV - Bem-vindos a Charité.  

II. FASE I - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

O processo de recrutamento e seleção acontecerá no período de 27 de setembro de 2021 a 30 
de junho 2022, podendo ser alterado caso haja necessidade, contendo as seguintes etapas: 1) 
inscrição; 2) entrevista e 3) estudo do idioma.   

Etapa 1 – Inscrição:  

A fase de inscrição ocorrerá no período de 27 de setembro de 2021 a 19 de outubro de 2021 
terá os seguintes passos: 1) cadastro; 2) envio de documentação e 3) testes específicos. 

O candidato só estará apto para as etapas seguintes (entrevista e estudo de idiomas) quando 
finalizar todos os passos da etapa de inscrição (cadastro, envio de documentação e testes 
específicos). 

Serão aceitas inscrições para o Programa de Enfermagem na Alemanha, de candidatos de 
acordo com os seguintes requisitos:  

1) Brasileiros, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, residente e domiciliado no território 
nacional e habilitado à prática de todos os atos da vida civil, conforme artigo quinto do Código 
Civil brasileiro (Lei no10.406/2002);  

2) Possuir diploma de enfermeiro reconhecido pelo MEC e devidamente registrado; 



 

 
       

 
 

 

3) Formalizar sua inscrição por meio do endereço berlitzenfermagem.gupy.io, cumprindo todas as 
exigências requeridas, até a data prevista no cronograma deste edital; 

4) Participar de todas as etapas estabelecidas, seguindo as datas previstas no cronograma deste 
edital. 

Passos 1 e 2 – Cadastro e Envio da Documentação  

 Os interessados deverão preencher o cadastro eletrônico no seguinte endereço 
berlitzenfermagem.gupy.io, no período de 27 de setembro de 2021 a 17 de outubro de 2021; 
considerando os requisitos informado acima, bem como enviar de acordo com as instruções 
divulgadas no site, a documentação exigida para sua inscrição. Serão desclassificados os 
candidatos que apresentarem documentação falsa, ou não apresentarem a documentação 
mínima necessária de acordo com o prazo estabelecido acima. 

Entendem-se por documentação mínima os seguintes documentos: 

▪ Uma foto 3x4;  
▪ Cópia do RG e CPF; 
▪ Cópia do Coren; 
▪ Cópia do passaporte (não eliminatória nessa etapa); 
▪ Cópia do comprovante de residência;  
▪ Currículo Europas traduzido para o Alemão (as devidas traduções são de responsabilidade do 

candidato, bem como seu custo); 
▪ Diploma de enfermagem devidamente registrado no MEC; 

▪ Diploma de especialização, caso aplicável; 
 

Passo 3 - Testes específicos  

Nos dias 18 e 19 de outubro de 2021 o candidato deverá realizar o teste linguístico por vídeo 
conferência, aplicado por um instrutor do Berlitz - Centro de Idiomas.  A realização do teste é 
obrigatória e será realizada de acordo com a programação prévia, não sendo permitido 
reagendamentos. A data de aplicação do teste poderá ser antecipada sem a necessidade de 
alteração desse edital. 

Todos os passos descritos acima são obrigatórios, portanto, habilitam o candidato para as duas 
próximas etapas. 

Os perfis serão avaliados por ordem de inscrição, dessa forma a etapa de entrevista com a 
equipe do Brasil poderá ser antecipada.  

As inscrições poderão ser encerradas previamente caso o número de candidatos seja 
preenchido antes do término. 



 

 
       

 
 

 

Etapa 2- Entrevista  

Os candidatos pré-selecionados na etapa 1 participarão das entrevistas presenciais, que serão 
realizadas no Berlitz Centro de Idiomas, localizado na Haddock Lobo n° 1152, de segunda a 
sexta, no período das 8h às 20h e no sábado no período das 8h às 18h de acordo com o 
agendamento prévio. 

A data e horário das entrevistas serão informadas por e-mail, não sendo permitido 
reagendamentos por parte do candidato.  

As entrevistas poderão ser realizadas na modalidade online caso haja alguma restrição imposta 
pelas autoridades competentes que impeçam a realização de encontros presenciais.  

A primeira entrevista será no período de 25 de outubro a 06 de novembro de 2021 pela 
Comissão Avaliadora do Programa no Brasil. No ato da entrevista o candidato deverá 
apresentar os documentos originais informados no ato da inscrição.  O não comparecimento ou 
ausência da documentação acarretará a desclassificação do candidato. 

Os pré-selecionados nessa fase serão entrevistados pela Comissão Avaliadora da Charité 
Universitätsmedizin.  As entrevistas dessa etapa serão agendadas nos dias 23 e 24 de novembro 
de 2021, no endereço citado anteriormente, podendo ser modificada, caso haja necessidade. 

Para a entrevista não há necessidade do domínio do idioma pois serão disponibilizados 
tradutores.  

Etapa 3 – Estudo do Idioma  

Os candidatos pré-selecionados pela Charité Universitätsmedizin serão incluídos no programa 
de estudo de idiomas (alemão), oferecido pelo Berlitz - Centro de Idiomas, com duração 
máxima de 6 meses aproximadamente, com início previsto para 10   de janeiro de 2022 e 
encerramento previsto para junho de 2021. As datas poderão ser alteradas em virtude do 
cenário atual. 

Durante esse período o candidato deverá se dedicar exclusivamente ao estudo do idioma. 

As aulas serão ministradas presencialmente, no Berlitz Centro de Idiomas, localizado na 
Haddock Lobo n° 1152 ou em suas proximidades, por professores altamente qualificados e 
preparados para esse tipo de atividade, de segunda a sábado, de acordo com o calendário 
acadêmico divulgado no início do programa.  

As aulas poderão ser realizadas na modalidade online caso haja alguma restrição imposta pelas 
autoridades competentes que impeçam a realização de encontros presenciais, sendo de 
responsabilidade do candidato garantir as condições necessárias para o bom aproveitamento 



 

 
       

 
 

 

das aulas tais como: computador, internet de qualidade, câmera, fone e microfone, espaço 
silencioso entre outros. 

Após o término do curso de idioma o candidato participará de um teste específico e só será pré-
selecionado para a próxima fase se obtiver o nível B1. 

Para garantir sua dedicação no programa de idioma (alemão) os candidatos terão uma bolsa de 
estudos no valor de 300,00 euros mensais, pagos pela Charité - Universitätsmedizin.  

Faltas e atrasos no curso de idioma não serão permitidos e acarretam a suspensão do benefício 
e exclusão de sua participação no Programa de Enfermagem na Alemanha.  

Serão oferecidos certificados aos alunos que concluírem o curso com êxito. 

III.FASE II - BEM-VINDOS A BERLIM 

Após a obtenção do nível B1 os candidatos estarão aptos para integra-se a equipe da Charité - 
Universitätsmedizin na Alemanha. 

Essa etapa será realizada em Berlim, tem a duração de seis dias, sendo realizado os 
procedimentos administrativos necessários para a próxima etapa (visita médica, abertura de 
conta, integração com a equipe do hospital e apresentação da sua área de atuação). 

Nesse período o candidato terá os seguintes custos subsidiados pela Charité - 
Universitätsmedizin:   

- Passagem aérea para Berlim;  
- Apartamento com 1 quarto mobiliado  
- Seguro saúde; 
- Alimentação;  
- Transporte; 
- Internet. 
 
Os custos com a tradução de documentação poderão ser pagos, à critério exclusivo da Charité, 
após a efetivação da contratação por meio de tradutor indicado em Berlim. Os documentos 
necessários para o visto podem ser encontrados no ANEXO II. 

Os custos com documentação e passaporte serão de responsabilidade do candidato.  

IV. FASE III - INTEGRAÇÃO NO HOSPITAL 

A fase de integração com o Hospital terá a duração aproximada de 6 meses, período que será 
dedicado aos estudos em enfermagem e no idioma alemão. 



 

 
       

 
 

 

 Nesta fase o candidato realizará um curso de adaptação com aulas teóricas na escola de 
enfermagem, incluindo estágio supervisionado na enfermaria. 

Além disso aprimorará seus conhecimentos no idioma, tendo aulas de alemão duas vezes por 
semana no Berlitz- Centro de Idiomas/Alemanha para obtenção do nível B2. 

O calendário de atividades será disponibilizado previamente pela Charité Universitätsmedizin. 

Os candidatos nessa etapa terão um auxílio no valor de €u 2.300 (dois mil e trezentos euros) 
mensais, pagos pela Charité Universitätsmedizin. 

No final dessa etapa os candidatos poderão:  

1) ter o processo de reconhecimento profissional;  
2) graduação em enfermagem;  
3) pedir autorização de residência ao setor de imigração para se tornar um operador de saúde e 
enfermagem;  
4) atribuir uma nova autorização de residência e  
5) solicitar o reagrupamento familiar , se necessário.  
 
V. FASE IV - BEM-VINDOS A CHARITÉ 

Nessa fase o candidato passa atuar como enfermeiro na maior clínica universitária da Europa- 
Charitê Universitätsmedizin com as seguintes condições:  

• Contrato de trabalho com duração indeterminada desde o primeiro dia, e remuneração 
acordada coletivamente; 

• Suporte individual da equipe de gestão de integração; 
• Eventos culturais; 
• Assistência para encontrar acomodação; 
• Auxílio durante a integração familiar; 
• Redes sociais e atividades de lazer; 
• Promoção da saúde no local de trabalho e ofertas esportivas com desconto; 
• Desenvolvimento profissional, por exemplo, como instrutor(a) de prática, gerente de 

seção. 

Além das condições acima o profissional continuará seus estudos no idioma alemão , subsidiado 
pela Charité Universitätsmedizin, para obtenção do nível C1.   

VI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os prazos estabelecidos nesse edital poderão sofrer alterações em virtude do cenário atual e 
deverão ser comunicados previamente aos candidatos. 



 

 
       

 
 

 

A comissão avaliadora do programa se reserva no direito de solicitar informações adicionais aos 
candidatos durante qualquer etapa do processo.  

Caso o candidato pré-selecionado que não comparecer as entrevistas presenciais por qualquer 
motivo ou não apresentar a documentação necessária será automaticamente eliminado do 
processo seletitvo.   

Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Berlitz centro de idiomas e a Charité – 
Universitätsmedizin. 

As dúvidas poderão ser dirimidas pelo endereço eletrônico: berlitz.intercambio@berlitz.com.br. 

 
 


