Informação adicional: Saúde e Enfermagem na Alemanha
Aqui na Alemanha enfermeiros passam por uma formação de três anos em uma
escola de saúde e enfermagem (geralmente 2100 teoria e 2500 horas de prática). A
parte

de

treinamento

prático

ocorre

nos

vários

departamentos

médicos

especializados, bem como no atendimento ambulatorial do hospital. Após a
experiência profissional inicial, o treinamento avançado é possível a qualquer
momento - ao contrário de outros países, isso geralmente é financiado pelo
empregador.
Os graduados são empregados em clínicas e hospitais. Suas principais áreas de
responsabilidade incluem o cuidado, supervisão e supervisão de pacientes em
ambientes hospitalares ou ambulatoriais. Profissionais de saúde e enfermeiras
realizam os cuidados básicos e tratamento de pacientes de forma independente,
auxiliam com exames médicos e intervenções cirúrgicas, operam e monitoram
dispositivos médicos e acompanham as consultas médicas. Além disso, criam planos
de cuidados, avaliam e cuidam da documentação de enfermagem. Eles agem como
um elo responsável entre o paciente e o médico.

1 - O que a PPA Personal realiza?
Nós somos um parceiro pessoal, especialista em contratação de pessoal estrangeiro
para Alemanha além de ser a sua pessoa de contato em todos os assuntos. Nós,
pessoalmente, acompanhamos em todas as etapas, desde a organização de cursos
de idiomas, colocação profissional e o processo de reconhecimento até a busca de
imóveis, abertura de uma conta bancária e muito mais.

2 - Como posso me inscrever?
Após a sua candidatura por escrito, convidamo-lo para uma entrevista pessoal no seu
país de origem ou na Alemanha. Pré-requisitos para isso são sua qualificação
profissional e idealmente primeiro conhecimento de uma língua estrangeira. Em uma
conversa pessoal, gostaríamos de conhecê-lo melhor: sua motivação pessoal, seus
estágios anteriores da vida, seus desejos e objetivos profissionais. Aqui você tem a
oportunidade de nos fazer todas as suas perguntas para tomar uma decisão segura.
Se você ainda estiver interessado, conheça seu potencial empregador em uma
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segunda entrevista pessoal. Ambos os lados decidem se podem imaginar trabalhar
juntos.

3 - Qual nível de idioma eu tenho que alcançar?
Para um reconhecimento profissional na Alemanha, você precisa depender do estado
federal ou do certificado de idioma B2 Goethe ou Telc. É importante priorizar a
preparação da linguagem. Boas habilidades de linguagem são a chave para o sucesso
do trabalho e a rápida adaptação ao novo ambiente, especialmente na enfermagem.

4 - Como é o contrato de trabalho?
Você receberá um contrato de emprego permanente original com tradução para o seu
próprio idioma (se você é de um país fora da UE, seu primeiro contrato de trabalho
pode inicialmente ser limitado a dois anos, com a opção de renovação). O período de
estágio usual na Alemanha é de seis meses. O contrato será concluído com a PPA
Personal ou diretamente com um hospital. Em ambos os casos, você trabalha
permanentemente e indefinidamente na posição acordada no hospital e ganha o
mesmo salário. Para evitar reembolsos, a relação de emprego deve permanecer por
pelo menos dois anos.

5 - Com quem vou trabalhar?
Nossos clientes são hospitais e clínicas e Lar de Senhores em vários locais na
Alemanha e Suíça, com boa reputação e números de funcionários entre 200 e 4500.

6 - Eu pessoalmente conheço meu futuro empregador pessoalmente?
Sim. Primeiro, a PPA Personal realiza pessoalmente as entrevistas pessoal e, em
seguida, organiza uma conversa pessoal com a gerência de enfermagem do futuro
empregador. Isso também ocorre no site ou via Skype ou, se já estiverem na
Alemanha, no empregador.

7 - Quais custos estão vindo para mim?
Não há custos para treinamento ou colocação. O futuro empregador paga pelo curso
de idiomas. Somente se você cancelar seu contrato de trabalho na Alemanha dentro
dos dois primeiros anos, você paga parte dos custos de treinamento. A soma baseiase unicamente nos custos reais incorridos (curso de língua) proporcional à quantidade
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de trabalho realizado, ou seja, após um ano você só paga metade, após ¾ do tempo
apenas um quarto dos custos, etc.

8 - Quais requisitos devo fornecer para o reconhecimento profissional?
O reconhecimento profissional para a saúde e enfermagem é um requisito obrigatório
para o exercício desta profissão na Alemanha. Sem reconhecimento profissional, você
só pode ser usado como auxiliar de enfermagem com uma área de responsabilidade
e salário correspondentemente menor. Um reconhecimento ocorre, se os conteúdos
do treinamento correspondem àqueles na Alemanha, existe uma prova de idioma B2,
nenhum registro criminal e nenhuma restrição de saúde existe.(Lista de documentos
e endereço para envio segue ao final).

9

-

Quanto

tempo

demora

o

processo

de

reconhecimento?

Segundo as autoridades competentes, o procedimento para os trabalhadores de
países terceiros dura até três meses a contar da data de candidatura com
documentação traduzida e juramentada completa.

10 - Posso obter ajuda com as autoridades?
Sim, podemos ajudá-lo em todos os assuntos oficiais, como: B. o procedimento de
reconhecimento profissional ou registro no cartório de registro.

11 - O que ganho na Alemanha?
Trabalhadores da saúde e enfermeiros são pagos na Alemanha de acordo com
acordos coletivos. A escala salarial depende do nível de educação (geralmente nível
de entrada após pelo menos EC 7). Quanto mais experiência de trabalho, maior o
nível salarial. Assim, os cuidados de saúde e os enfermeiros fazem o trabalho a tempo
inteiro começar cerca de 2700-3200 euros brutos no mês, mais os suplementos para
o turno da noite, turno de fim de semana e turno de férias. O salário líquido é, portanto,
pelo menos 1800-2200 euros por mês(sem contar com horas extras). Veja: www info
gross-líquido-calculadora

12 - Quantas horas a equipe de saúde e de enfermagem trabalha na
Alemanha?
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Em geral, são 40 horas por semana, 5 dias por semana, nos turnos cedo, tarde ou
noite. Os planos de implantação são preparados pelo hospital e apresentados às
enfermeiras a tempo.

13 - Quantos direitos de férias têm os enfermeiros na Alemanha?
Você começa em período integral com pelo menos 28 dias de férias por ano. Quanto
mais tempo você estiver empregado por um empregador, maior será seu direito a
férias.

14 - Como faço para encontrar um apartamento na Alemanha?
Estamos felizes em ajudá-lo com a pesquisa com dicas, links e contatos. Alguns
hospitais têm seus próprios alojamentos para enfermeiros contratados(média de 300
euros aluguel de 1 quarto independente mobilado com agua e luz). Recomendamos
que você se informe sobre as opções de moradia em um estágio inicial, já que a
demanda é alta, especialmente nas grandes cidades.

15 - Quais são as deduções salariais na Alemanha?
aproximadamente 33% do salário vai para seguro social, pensões, impostos e seguro
desemprego.Veja: www info gross-líquido-calculadora

16 - O que diferencia da PPAPersonal de outros provedores?
Garantimos apoio pessoal e colocamos as necessidades de talentos na vanguarda da
colocação profissional. Não aceitamos dinheiro de você para a colocação e
treinamento. É importante para nós que você encontre o emprego que melhor lhe
convier. Conosco, você conclui o curso de idiomas principalmente no país de
origem. Também preparamos o procedimento de reconhecimento antes da sua
chegada. Receberemos você no aeroporto de Stuttgart e você já iniciará o trabalho
como enfermeiro e não auxiliar de saúde, recebe um salário maior e promove sua
carreira de maneira direcionada. Trabalhamos com clínicas, lares de idosos e
Hospitais.

17 - O que devo fazer ao procurar emprego na Alemanha e durante a
minha preparação?
•
•
•

Não confie apenas em contatos na Internet
Não confie apenas em compromissos verbais
Aprender idioma leva tempo
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•
•

Observe se a parceria escolhida já possui sede na Alemanha.
Certifique-se de que o conteúdo do trabalho tenha sido claramente acordado de
antemão e que os contratos estejam totalmente traduzidos.
• Mudar pessoas de contato e mudar acordos no decorrer do processo é um sinal
de falta de seriedade do vendedor.

18 - Qual é o custo de vida na Alemanha?
•

Nossa experiência com candidatos de Portugal e do Brasil mostra que o custo
de vida é muito semelhante ao da Alemanha. A questão mais importante é o
aluguel. Isso difere muito dependendo da região e da comparação entre cidade
e país. Um valor de comparação também é fornecido pelo chamado Big Mac
Index .

19 - Como eu volto para minha terra natal?
É claro que um retorno é possível a qualquer momento. Gostaríamos de acompanhálo e mostrar-lhe oportunidades de carreira que atendam exatamente aos seus desejos,
para que você goste de ficar.
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