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Fundação Adib Jatene
 

FUNDAÇÃO ADIB JATENE 

RECURSOS HUMANOS 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 

EDITAL DE ABERTURA PROCESSO SELETIVO 002/2018 

 

ALMOXARIFE HOSPITALAR 

 

DAS VAGAS 

 

NÚMERO DE VAGAS 

06 (SEIS). 

 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 Dispensação de materiais, medicamentos e psicotrópicos; 

 Conferências de devoluções; 

 Realização de FIFO; 

 Montagem de kits para Centro Cirúrgico/Hemodinâmica e Farmácia 

Ambulatorial; 

 Verificação de lotes e validades; 

 Elaboração de relatórios; 

 Reposição de materiais e medicamentos; 

 Elaboração de inventários rotativos; 

 Realizar higienizações diárias dos BINS e do ambiente de farmácia. 
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Fundação Adib Jatene

REQUISITOS 

 Ensino Médio completo. 

 Experiência comprovada em Almoxarifado Hospitalar mínima de 6 

meses; 

 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 

 Possuir o nível de escolaridade e os requisitos exigidos para o 

exercício da atividade a ser preenchida. 

 Ter idade mínima de 18 anos, na data da admissão. 

 Gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições 

da função.  

 Possuir, na data de admissão, os documentos comprobatórios dos 

requisitos exigidos para a função. 

 

CARGA HORÁRIA 

 

12x36 CONFORME ESCALA. 

 

INSCRIÇÃO 

 

VIA SITE 

www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0022018 

 

PERÍODO 

De 25/08/2018 às 14 horas do dia 03/09/2018. 
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ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

FASE 1 – PROVA OBJETIVA TIPO MÚLTIPLA ESCOLHA 

Ao se apresentar para realização da prova objetiva o candidato deverá 
apresentar:  

 Certidão de Regularidade com a Justiça Eleitoral; 

 Cópia de Comprovante de Escolaridade; 

 Cópia da carteira de Reservista; 

 Comprovação de experiência em almoxarifado hospitalar mínima de 
6 meses (original e cópia). 

A não apresentação dos documentos solicitados excluirá 
automaticamente o candidato do processo seletivo. 

Será considerado classificado para a FASE 2 o candidato que obtiver 

acertos correspondentes a 40 % ou mais das questões da prova objetiva. 

 

FASE 2 – AVALIAÇÃO CURRICULAR 

Os currículos serão avaliados e pontuados em uma escala de 0 a 100 

pontos. 

FASE 3 – ENTREVISTA 

As entrevistas serão avaliadas e pontuadas em uma escala de 0 a 100 

pontos. 

ATRIBUIÇÃO DE PESOS ÀS FASES 

 

FASE 1 – Peso 1 

FASE 2 – Peso 1 

FASE 3 – Peso 1 
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CRITÉRIO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO 

Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem 70 ou mais 

pontos. 

A classificação final dos candidatos dar-se-á através da aferição de MÉDIA, 

conforme fórmula: 

 

(PROVA ESCRITA) + (AV CURRICULAR) + (ENTREVISTA) / 3 

 

SALÁRIO E BENEFÍCIOS 

 

Salário Inicial: R$ 1.717,42 

Salário de Efetivação: R$ 1.889,16 

Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição, Convenio Farmácia, 

Assistência Médica e Vale Transporte. 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

As informações de convocações e outras que se façam necessárias serão 

disponibilizadas através do site:  

www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0022018 
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A prova escrita será realizada em DATA, LOCAL E HORÁRIO previamente 

informados via site até 07/09/2018. 

Outras informações referentes a convocações, etapas e resultados do 

Processo Seletivo, também, estarão disponíveis no site. 

O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do 

Processo Seletivo, consultando o site 

www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0022018. 

Em caso de igualdade na classificação final será utilizado o critério de 

desempate de MAIOR IDADE. 

Serão convocados para entrevista os candidatos aprovados na prova 

objetiva para as fases 02 e 03 observando-se os seguinte critérios: 

 1ª Convocação: os 30 primeiros classificados; 

 2ª Convocação: do 31º ao 60º primeiros classificados; 

 À partir da 3ª Convocação: sequencialmente 3 candidatos por vaga. 

Este Processo Seletivo terá validade de 02 anos. 

 

PROGRAMA DA PROVA OBJETIVA  

Conhecimento Específico sobre as principais atividades e atribuições da 

função ALMOXARIFE HOSPITALAR. 

 

São Paulo, 25 de agosto de 2018. 

 

RECURSOS HUMANOS 
FUNDAÇÃO ADIB JATENE 

http://www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0022018

