
 

Edital de Abertura 022/2019 - PAG. 1 
 

Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
PROCESSO SELETIVO 022/2019 - SIMPLIFICADO 

MÉDICO - CARDIOLOGIA INVASIVA 
EDITAL DE ABERTURA 

 
DAS VAGAS 
 
Médico - CARDIOLOGIA INVASIVA 
 
Número de Vagas: 02 (duas) 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 Atendimento diário a pacientes portadores de doença coronária que foram ou 
serão submetidos à angioplastia coronária; 

 Avaliação de indicações de Angioplastia Coronária; 
 Orientação de médicos residentes que estagiam no Ambulatório da Seção; 

discussão de casos e ministração de aulas. 
 

REQUISITOS 
 

 Residência em Clínica Médica  em instituição reconhecida pelo MEC; 
 Residência em Cardiologia em instituição reconhecida pelo MEC; 
 Residência Médica ou estágio em Doenças Coronárias; 
 Título de especialista Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

 
CARGA HORÁRIA 
 
20 horas semanais. 
 
INSCRIÇÃO 
 
VIA SITE - www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0222019 
 
Das 09:00 horas do dia 09/09/2019 as 09:00 horas do dia 13/09/2019. 
 
ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
1ª FASE  – Avaliação Curricular 
2ª FASE  – Entrevista 
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O candidato deverá se apresentar-se para a entrevista no local, data e hora 
marcadas, apresentando: 
 

 CURRICULUM ATUALIZADO 
 CARTEIRA DO CREMESP 

 
 
 
A não apresentação dos documentos solicitados excluirá automaticamente 
o candidato do processo seletivo. 
 
A entrevista e o currículo serão avaliados e pontuados em uma escala de 0 a 50 
pontos. 
 
Serão avaliados na análise de currículo: 
 
 
Títulos de especialização – 10 pontos 
Residência – 10 pontos 
Mestrado – 10 pontos 
Doutorado - 15 pontos 
Publicações nacionais e internacionais – 0 a 5 pontos. 
 
A vaga caberá ao candidato com maior pontuação acima de 80 pontos. 

 
DATA DA ENTREVISTA: 16/09/2019 

O LOCAL E HORÁRIO SERÃO FORNECIDOS PELO SITE 
 
CRITÉRIO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO PARA BANCO 
 
Serão considerados classificados para compor o banco de dados os candidatos 
que obtiverem 80 (oitenta) pontos ou mais na duas fases. 
 
SALÁRIO E BENEFÍCIOS 
 
Salário: R$ 5.416,67 
 
Benefícios: Vale Alimentação e Vale Transporte. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
As informações, convocações, etapas, resultados do Processo Seletivo, assim 
como outras que se façam necessárias serão disponibilizadas através do site:  

 
www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0222019 
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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: 
1) de maior idade; 
2) maior tempo de experiência profissional; 
3) maior nota na prova de conhecimento específico,  quando aplicado. 
 
 
Este Processo Seletivo terá validade de 02 anos. 
 
 
 
Havendo necessidade de reposição de colaboradores na instituição 
referente ao cargo do presente edital serão convocados os candidatos 
aprovados em banco de dados respeitando a ordem de classificação do 
candidato 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, 09 de setembro de 2019. 
RECURSOS HUMANOS 


