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Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
PROCESSO SELETIVO 009/2019 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 
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, na data da realização da prova objetiva e 
admissão, os documentos comprobatórios dos 
requisitos exigidos para a função. 
Ter o Registro no Conselho Regional de Medicina em 
dia com os deveres para exercício da profissão. 
Ter residência reconhecida em infectologia de no 
mínimo 03 (três) anos. 

Atribuições Atendimento como consultoria aos paciente do Pronto 
Socorro, UTIs, Enfermarias, Ambulatório e Pacientes 
cirúrgicos. - Avaliação e direcionamento terapêutico 
dos casos com suspeita de doença infecto-contagiosa, 
orientação e notificação a Vigilância Epidemiológica. -
Participar da programação de aulas aos médicos e 
residentes. - Participar de treinamentos aos 
profissionais do Instituto, tanto médicos como de 
enfermagem, dentistas e fisioterapeutas, 
farmacêuticos, seguindo cronograma Institucional de 
treinamentos. - Participar de visitas médicas nas 
unidades de internação mediante solicitação ou para 
avaliação de  antimicrobianos. - Atuação em gestão 
antimicrobiana (Antimicrobial Stewardship). - Realizar 
visitas técnicas nos setores hospitalares avaliando 
problemas relacionados ao Controle de Infecção
Hospitalar. - Elaborar, atualizar os protocolos de 
condutas terapêuticas relacionadas a casos de 
Infecções comunitárias e hospitalares, baseados no 
perfil de sensibilidade da Instituição, seguindo normas 
técnicas Municipal, Estadual e Federal. - Elaborar,
analisar relatórios referentes ao controle de Infecção 
Hospitalar. - Participar de atualizações na área de 
Infectologia e Infecção Hospitalar tanto como ouvinte 
quanto realizando trabalhos na Instituição com 
apresentação em Seminários, Fóruns, Congressos. -
Participar de reuniões realizadas pela Secretaria de 
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Saúde Estadual ou Municipal, quando solicitado por 
estes órgãos. - Coordenar as atividades de 
Enfermagem relacionadas ao Controle de Infecção 
Hospitalar. 

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 da comprovação de residência em infectologia 
de no mínimo 03 (três) anos. 

Prazo para inscrição Das 14:00 horas do dia 21/03/2019 
As 14:00 horas do dia 30/03/2019 

Datas das provas 17/04/2019 
Datas das entrevistas 23/04/2019 
Acompanhe pelo site www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0092018 

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

 

São Paulo, 20 de março de 2019. 
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