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Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
PROCESSO SELETIVO 001/2019 

MÉDICO COORDENADOR 
EDITAL DE ABERTURA 

 
DAS VAGAS 
 
Número de Vagas: 01 (uma) 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
 Coordenação do Centro de Simulação Realística 

 
REQUISITOS 
 
 Ser médico inscrito no CREMESP 
 Residência em Cardiologia com título de especialista pela SBC 
 Doutorado Strictu Sensu em cardiologia 
 Ser instrutor credenciado em ACLS pela American Heart Association (AHA) 
 Ser instrutor facultado em ACLS de centro credenciado pela AHA 
 Possuir no mínimo 01 publicação em periódico internacional 
 Experiência comprovada em ensino (aulas em congressos, redidência, pós 

graduação, preceptoria de universidades) 
 Experiência comprovada em pesquisa (publicações) 
 
CARGA HORÁRIA 
 
20 horas semanais. 
 
INSCRIÇÃO 
 
VIA SITE - www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0012019 
 
Das 14:00 horas do dia 04/02/2019 as 14:00 horas do dia 14/02/2019. 
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Fundação Adib Jatene
 
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
FASE 1 – Prova Objetiva Tipo Múltipla Escolha 
 

Serão convocados para a Fase 1 os candidatos com inscrição válida. 
 

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

 Cópia da Certidão de Regularidade com a Justiça Eleitoral. 
 Cópia da carteira de Reservista. 
 Cópia atualizada do Curriculum Vitae. 
 Cópia do R.G. e CRM com a última anuidade paga. 
 Comprovação de instrutor credenciado em ACLS pela American Heart 

Association (AHA) 
 

A não apresentação dos documentos solicitados excluirá 
automaticamente o candidato do processo seletivo. 
 
Será considerado classificado para a Fase 2 e 3 o candidato que obtiver 
acertos correspondentes a 70 ou mais pontos nas questões da prova objetiva. 
 

Programa da Prova: Conhecimento específico sobre as principais atividades e 
atribuições das funções do cargo solicitado e, se for o caso, de sua 
especialidade. 
 

As provas serão avaliadas e pontuadas em uma escala de 0 a 100 pontos. 
 

DATA DA PROVA: 18/02/2019  
(ACOMPANHAR PELO SITE O LOCAL E O HORÁRIO) 

 
 
FASE 2 – Avaliação Curricular 
 

Os currículos serão avaliados e pontuados em uma escala de 0 a 100 pontos 
conforme itens a seguir: Mestrado=10; Doutorado=30; Pós-Doc=20; 05 ou mais 
trabalhos publicados em revistas nacionais ou internacionais=20; 05 ou mais 
aulas em congressos no Brasil ou Exterior=10; idioma=10 
 
FASE 3 – Entrevista 
 

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

DATA DA ENTREVISTA: 20/02/2019  
(ACOMPANHAR PELO SITE O LOCAL E O HORÁRIO) 

 
ATRIBUIÇÃO DE PESOS ÀS FASES 
 
FASE 1 – Peso 1 
FASE 2 – Peso 1 
FASE 3 – Peso 1 
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Fundação Adib Jatene
 
CRITÉRIO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação final dos candidatos dar-se-á através da aferição de MÉDIA, 
conforme fórmula: 
 

(PROVA 
ESCRITA) +  (AVALIAÇÃO 

CURRICULAR) +  (ENTREVISTA) / 3 = RESULTADO 
FINAL 

ABAIXO EXEMPLO DE MAIOR PONTUAÇÃO 
100 + 100 + 100 / 3 = 100 

 
Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem 70 ou mais 
pontos no resultado final. 
 
SALÁRIO E BENEFÍCIOS 
 
Salário: R$ 12.000,00 
 

Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição e Vale Transporte. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
As informações de convocações, etapas, resultados do Processo Seletivo, 
assim como outras que se façam necessárias serão disponibilizadas através do 
site:  

www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0012019 
 

O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do 
Processo Seletivo, consultando este site. 

Em caso de igualdade na classificação será utilizado o critério de desempate 
de MAIOR IDADE. 

Serão convocados para entrevista os candidatos aprovados na prova objetiva, 
usando o critério de ordem de classificação, do maior para o menor. 

Quando suprida(s) a(s) vaga(s), os candidatos que preencheram os requisitos 
em todas as fases ficarão em um banco de dados.  

Este Processo Seletivo terá validade de 02 anos. 

Havendo necessidade de reposição de colaborador(es) na Instituição, 
referente ao cargo do presente edital, será(ão) convocado(s) o(s) 
candidato(s) aprovado(s) em banco de dados, respeitando a ordem de 
classificação e o prazo de validade deste processo seletivo. 

Não será permitida a participação de servidores/funcionários do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia neste processo seletivo. 
 

São Paulo, 29 de janeiro de 2019 
 

RECURSOS HUMANO 


