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Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
PROCESSO SELETIVO 012/2019 

BIOMÉDICO 
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 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 de realização da prova objetiva e 
admissão, os documentos comprobatórios dos 
requisitos exigidos para a função.  
Ensino em Biomedicina completo.  
Ter registro do Conselho Regional de Biomedicina – 
CRBM.  
Ter experiência nas atividades especificadas de no 
mínimo de 06 meses.  

Atribuições Cumprir procedimentos de radioproteção conforme 
orientados pelo fisico do setor segundo normas da 
CNEN. Eluição dos geradores de tecnécio e 
registrando valores de atividade obtidos em livro 
específico. Realizar a marcação dos kits de 
radiofármacos. Identificação na blindagem 
(castelinho): radiofármaco, isótopo, data, hora de 
marcação, atividade e volume. Fracionar e manipular 
os radiofármacos para administração em pacientes. 
Realizar controle de estoque de fármacos, solicitando 
reposição ao biomédico líder quando necessário. 
Recebimento e conferência de materiais 
encaminhando as faturas ao biomédico lider. Realizar 
o levantamento radiométrico duas vezes ao dia 
(término do período da manhã e término do período 
da tarde), registrando os valores em livro específico. 
Responsável pela organização geral do laboratório 
de radioisótopos. Registrar em tabela específica o 
controle de temperatura da geladeira três vezes ao 
dia (manhã, tarde e noite). Manutenção do rejeito 
radioativo com identificações necessárias e 
acondicionamento na sala de rejeitos radioativos. 
ligar os equipamentos conforme instruções 
específicas. Executar os procedimentos diários de 
controle de qualidade. Registrar os resultados em 
livro específico de cada equipamento. Eleger os 
colimadores e programas de aquisição de acordo 
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com o exame a ser executado. Introduzir o paciente 
na sala de exames, orientando-o quanto às etapas a 
serem realizadas. Posicionar os pacientes e iniciar a 
cintilografia, supervisionando inteiramente o 
procedimento. Registrar os parâmetros de aquisição 
em formulário específico relatando eventuais 
intercorrências. Quando se tratar de paciente 
internado, solicitar ao local de internação 
procedimento para remoção do mesmo. Realizar o 
processamento das imagens, documentando-as em 
foto colorida e gravando-as  em CD e PACS, para 
futura consulta quando necessário, realizando 
registro em livro específico. Semanalmente, realizar o 
controle de qualidade de linearidade (barras), 
registrando os resultados no livro específico. 
Quinzenalmente, realizar o controle de qualidade de 
centro de rotação, registrando os resultados no livro 
específico. 

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 CRBM com a última anuidade paga. 
Comprovação de experiência de no mínimo 06 (seis) 
meses nas atividades descritas nas atribuições. 

Prazo para inscrição Das 14:00 horas do dia 17/04/2019 
As 14:00 horas do dia 26/04/2019 

Datas das provas 29/04/2019 as 09:00 h – auditório Décio Kormann 
Datas das entrevistas 06/05/2019 as 09:00 h – RH – 5º andar Torre 
Acompanhe pelo site www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0122019 

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

 

São Paulo, 15 de abril de 2019. 
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