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Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
PROCESSO SELETIVO 004/2019 
INSTRUMENTADOR CIRURGICO 

RESUMO DO EDITAL DE ABERTURA 
 
Local de atuação Hospital Dante Pazzanese – São Paulo 
Carga horária 36 horas semanais 
Número de vagas 01 (uma) 
Principais requisitos Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.  

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 ensino médio e os requisitos exigidos para o 
exercício da atividade a ser preenchida. 
Possuir, na data de realização da prova objetiva e 
admissão, os documentos comprobatórios dos 
requisitos exigidos para a função. 
Ter o curso de instrumentação cirúrgica. 
Ter experiência de no mínimo 06 (seis) meses como 
instrumentador cirúrgico.  

Atribuições Realizar atividades no Centro Cirúrgico II sala 
híbrida; Utilizar uniforme privativo e equipamentos de 
proteção individual; Observar o mapa cirúrgico para a 
escolha dos materiais que serão utilizados nas 
cirurgias; Todo o material é escolhido de acordo com 
o peso e a patologia do paciente; Utilização de 
drogas durante o ato cirúrgico (Heparina, Papaverina, 
Protamina, Potássio); Fazer antissepsia das mãos e 
braços (escovação cirúrgica) e em seguida a 
paramentação (Avental e Luvas estéreis) para a 
montagem da mesa cirúrgica; Montar a mesa de 
instrumental; Contagem de instrumental, 
compressas, compressinhas e gazes, antes do inicio 
do procedimento cirúrgico e antes do fechamento do 
tórax do paciente; Cobrir o paciente com técnicas 
antissépticas; Aproximação da mesa de instrumental; 
Toda mesa de instrumental disponibiliza de um 
recipiente de perfuro cortante; Fixação dos campos 
cirúrgicos; Realização do procedimento cirúrgico 
propriamente dito; Retirada da mesa de instrumental, 
mantendo-a estéril; e organizada ate a saída do 
paciente a UTI. 

Apresentar no dia da 
prova 

Cópia da Certidão de Regularidade com a Justiça 
Eleitoral. 
Cópia da carteira de Reservista. 
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 Cópia atualizada do Curriculum Vitae. 
Cópia do R.G.  
Comprovante de experiência de no mínimo 06 (seis) 
meses como instrumentador cirúrgico.  

Prazo para inscrição Das 14:00 horas do dia 15/03/2019 
As 14:00 horas do dia 24/03/2019 

Datas das provas 29/03/2019 
Datas das entrevistas 05/04/2019 
Acompanhe pelo site www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0042019 

O candidato será responsával por acompanhar o 
desdobramento do Processo Seletivo pelo site. 

 

São Paulo, 14 de março de 2019. 
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