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Trabalhar na Charité

Informações para 

enfermeiros(as) internacionais

Caso você tenha perguntas, 

entre em contato com nossa 

Equipe de boas-vindas para 

enfermeiros(as).

Qual é o procedimento da  
qualificação de adaptação?

• O curso de adaptação tem duração de  
6 meses.

• 3 meses de aulas de teoria no campus  
educacional de Berlim para profissões  
do setor de saúde 

• 3 meses de trabalho prático na clínica

• Você será companhado(a) por  
instrutores(as) qualificados(as) e  
realizará exercícios práticos.

• Durante este período, você será remunerado 
como auxiliar de enfermagem.

• Após o curso de adaptação, requeremos,  
com o seu certificado de idioma B2, o seu 
título como enfermeiro(a) e a respectiva  
autorização de trabalho. 

• Sua remuneração será então adaptada a  
dos enfermeiros(as).

Esperamos ansiosamente por você!

Equipe de boas-vindas  
para enfermeiros(as)

welcometeam-pflege@charite.de

Charité – Universitätsmedizin Berlin 

GB - Diretoria de Enfermagem  

Equipe de boas-vindas  
para enfermeiros(as) 
Supervisão: Senhora Petra Schwarz

Augustenburger Platz 1, 13351 Berlin

bewerbung-pflege@charite.de
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Você gostaria de trabalhar na 
Charité – Universitätsmedizin Berlin? 

Na nossa empresa trabalham colegas de 111 
nações. Temos muito orgulho disto!  
Damos as boas-vindas a todos(as) os(as) 
funcionários(as) novos(as). 

Caso você tenha completado uma formação 
como enfermeiro(a) no seu país de origem, 
fi caríamos muito felizes em receber a sua 
aplicação!

bewerbung-pfl ege@charite.de 

Vantagens de trabalhar na Charité 

• A maior clínica universitária da Europa com 
inúmeras modernas e interessantes áreas de 
especialização

• Contrato de trabalho por tempo indeterminado 
e remuneração por tarifa  

• A Charité cobre os custos do reconhecimento 
das qualificações profissionais

• Equipe de boas-vindas para enfermeiros(as)
> Você será acompanhado(a) por nossa equipe 
 também após a sua chegada e pode nos 
 contatar para quaisquer eventuais perguntas.
> Acompanhamos você em todos os trâmites 
 burocráticos.
> Visitamos você no seu local de trabalho. 
> Um curso de línguas adicional ajudará você a 
 desenvolver seu alemão.
> Apoiamos você na mudança da sua família. 
 (Somente possível após 12 meses)
< Networking social e ofertas de lazer 
 empolgantes

• Promoção da saúde no local de trabalho e 
descontos em ofertas esportivas

• Apoio no desenvolvimento da sua carreira

Para o horário na embaixada do seu 
país de origem, você precisará: 

• certidão de notificação, 
• contrato de trabalho da Charité, 

• autorização de trabalho e 
• a aprovação para um apartamento.

Com estes documentos você poderá fazer uma 
aplicação para um visto na Embaixada da Alemanha.

Escreva uma carta de aplicação junto com seu 
currículo e envie para a Charité:  
bewerbung-pflege@charite.de

Você receberá um convite para 
a entrevista online.

No caso de uma aprovação pela Charité, 
lhe será enviada a oferta para o curso de 

adaptação na Charité 
(com a certidão de notificação do Escritório Estadual 
para Saúde e Assuntos Sociais de Berlim - LaGeSo).

Como é o processo?


