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Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
PROCESSO SELETIVO 008/2019 

MÉDICO ECOGRAFISTA VASCULAR 
RESUMO DO EDITAL DE ABERTURA 

 
Local de atuação Hospital Dante Pazzanese – São Paulo 
Carga horária 20 horas mensais 
Número de vagas 02 (duas) 
Principais requisitos Ter idade mínima de 18 anos, na data da admissão. 

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.  
Gozar de boa saúde física e mental para o exercício 
das atribuições da função.  
Possuir o nível de escolaridade e os requisitos 
exigidos para o exercício da atividade a ser 
preenchida. 
Registro no Conselho Regional de Medicina em dia 
com os deveres para exercício da profissão. 
Possuir residência médica completa em Cirurgia 
Vascular. 
Possuir título de especialista em Cirurgia Vancular ou 
cópia autenticada da declarção de aprovação. 
Possuir estágio de, no mínimo, 01 (um) ano completo 
ou em vias de completar em Ecografia Vascular. 

Atribuições Realização de exames de Ecografia Vascular com 
Doppler em diversas modalidades (carótidas e 
vertebrais, venoso e arterial dos MMII e MMSS, 
artérias renais, aorta e ilíacas e avaliação do rim 
transplantado), em pacientes ambulatoriais e 
internados, inclusive UTI, Hemodinâmica, Pronto 
Socorro e Centro Cirúrgico, bem como orientação 
teórico-prática aos médicos residentes, aulas, 
palestras, realização de trabalhos científicos de 
pesquisa. 

Apresentar no dia da 
prova 

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. 
Cópia do título de especialista em Cirurgia Vancular 
ou cópia autenticada da declarção de aprovação. 
Comprovação de estágio de, no mínimo, 01 (um) ano 
completo ou em vias de completar em Ecografia 
Vascular. 
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Prazo para inscrição Das 14:00 horas do dia 15/03/2019 
As 14:00 horas do dia 24/03/2019 

Data da prova 28/03/2019 
Data da entrevista 03/04/2019 
Acompanhe pelo site www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0082019 

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

 

São Paulo, 12 de março de 2019. 
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