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Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
PROCESSO SELETIVO 028/2019 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
EDITAL DE ABERTURA 

 
DAS VAGAS 
 
Número de Vagas: 11 (onze) 
 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 
 
Ao Técnico de Enfermagem compete prestar assistência de enfermagem 

integral, humanizada, individualizada e segura, aos pacientes/clientes, sob sua 

responsabilidade, nos limites do Código de Ética em Enfermagem e da Lei do 

Exercício Profissional, seguindo cada especificidade, sob orientação e 

supervisão do enfermeiro de plantão. 

 

SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES – HEMODINÂMICA 
 

 Realizar a assistência integral de enfermagem em todas as unidades da 
Instituição seguindo o processo de enfermagem (SAE), aos pacientes 
alta-dependência ou de baixa, média gravidade e até de pacientes graves, 
este último com supervisão direta do enfermeiro. 

 Seguir as atribuições gerais especificadas na instituição e as específicas 
a seguir. 

 Seguir normatização especifica da Hemodinâmica (uniforme privativo) e 
utilizar uniforme da Instituição em setores abertos internos e nos 
encaminhamentos externos. 

 Colocar equipamentos de proteção individual (EPI’s) e dosímetro antes 
de entrar na sala de exames. 

 Passar o plantão (receber e transmitir) informações, observando 
rigorosamente os horários de entrada e saída, conhecendo as ocorrências 
relacionadas ao estado dos pacientes sob sua responsabilidade e sala de 
procedimento, com especificidade de informações para área de 
Hemodinâmica. 

 Conferir e controlar no início de cada plantão materiais e equipamentos 
do setor. 
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 Controlar e checar os carros de anestesia e os carros de PCR, 

providenciar os mesmos caso haja necessidade. 
 Retirar material esterilizado, obedecendo aos horários preconizados na 

CME, com o objetivo de atender o mapa de procedimentos diário. 
 Receber e conferir medicamentos a serem utilizados no setor conforme 

necessidade dos pacientes e da unidade. 
 Utilizar somente o material necessário para a realização de um exame por 

vez. 
 Levar o paciente a sala de exame, realizar a transferência de modo seguro 

da maca para a mesa de exame, cobrir o paciente com lençol, realizar 
monitorização eletrocardiográfica. 

 Realizar a antissepsia do paciente na RID e/ou RIE, ou radial ou jugular, 
conforme solicitação médica e preparar o paciente com campos estéreis. 

 Utilizar avental de chumbo antes e durante todo o procedimento dos 
exames. 

 Fornecer materiais necessários durante procedimento. 
 Manusear polígrafo, a bomba injetora, o aparelho de coagulação por TCA, 

mesa do exame, bomba de infusão, bisturi elétrico, monitor de transporte 
e foco. 

 Realizar anotações de enfermagem com horário de admissão em sala, as 
intercorrências e término do exame. 

 Encaminhar o paciente de maca para o pós-cate ou para a unidade de 
internação após término do exame. 

 

 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
 
 Executar todas as atribuições inerentes ao seu exercício da sua profissão, 

que se façam necessárias e designadas pela Instituição. 
 Cumprir o Regimento Institucional e normas e rotinas da unidade. 
 Comunicar ao enfermeiro toda e qualquer alteração com o paciente. 
 Auxiliar a equipe médica e os enfermeiros em procedimentos realizados 

na unidade. 
 Colaborar para um bom desenvolvimento do trabalho em equipe, 

prevendo e preservando a interação multiprofissional e a comunicação 
clara e efetiva. 

 Realizar passagem de plantão recebendo e transmitindo informações, 
conhecendo as ocorrências relacionadas ao estado geral dos pacientes 
sob sua responsabilidade. 

 Prestar assistência direta de enfermagem aos pacientes. 
 Realizar a assistência integral de enfermagem em todas as unidades da 

Instituição seguindo o processo de enfermagem (SAE), aos pacientes de 
autocuidado a alta-dependência ou de baixa, média gravidade e até de 
pacientes graves, este último com supervisão direta do enfermeiro. 

 Passar visitas diariamente, por plantão, em todos os pacientes sob sua 
responsabilidade, realizando cuidados de enfermagem nas admissões, 
altas e transferências. 
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 Orientar e auxiliar os pacientes e familiares sobre cuidados de 

enfermagem prestados, visando segurança e bem estar dos mesmos. 
 Colher e/ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de 

laboratórios, segundo orientação e encaminhar as amostras para o 
laboratório e banco de sangue quando necessário. 

 Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem, bem como 
checar todos os itens das respectivas prescrições após sua realização 
utilizando rubrica de identificação, conforme normatização vigente. 

 Preparar o corpo após o óbito seguindo os preceitos éticos e anotar em 
prontuário. 

 Atender às solicitações de todos os pacientes independente da escala de 
trabalho. 

 Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura 
prevendo a possibilidade de risco de queda e avaliando dispositivos 
instalados (respiratórios, sondagens e drenos). 

 Auxiliar a organização e programação da assistência de enfermagem. 
 Auxiliar no controle de recursos e atuar no atendimento de emergência ou 

de situações adversas, sob supervisão do enfermeiro. 
 Auxiliar o enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis 

em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle 
sistemático da infecção hospitalar. 

 Conferir a organização e a pronta utilização de recursos materiais sob sua 
responsabilidade, a exemplo dos carros de parada cardiorrespiratória, de 
anestesia, materiais e equipamentos do setor, medicamentos 
psicotrópicos e controlados dos pacientes da unidade, checando sua 
validade antes do uso e anotar em impresso específico, carimbar e 
assinar. 

 Auxiliar o enfermeiro nos controles e registros das atividades do setor e 
outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e 
controle estatístico. 

 Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, 
conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da 
assistência à saúde do cliente. 

 Manter equipamentos e a unidade de trabalho limpa e organizada, 
zelando pela sua conservação e prover os recursos necessários de 
trabalho. 

 Prover e repor a troca e/ou conserto dos equipamentos, materiais e 
medicamentos, sempre que houver não conformidade, comunicando 
previamente o enfermeiro. 

 Auxiliar no controle, organização e execução das ações de limpeza, 
desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como, seu 
armazenamento e distribuição sob supervisão do enfermeiro. 

 Propor a aquisição de novos instrumentos de trabalho para reposição 
daqueles que estão avariados ou desgastados sob anuência do 
enfermeiro. 

 Encaminhar materiais sujos para a Central de Material e Esterilização. 
 Retirar materiais limpos/estéreis na Central de Material e Esterilização. 
 Providenciar lixo para pérfuro-cortante e garantir a sua troca de acordo 

com normas de segurança. 
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 Controlar as datas de validade dos materiais, quando solicitado, prover 

materiais vencidos e controlar os que estão próximos do vencimento para 
trocas e comunicar o enfermeiro. 

 Colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na 
Instituição. 

 Propor temas de treinamento, participar de programa de treinamento, 
quando convocado. 

 Trazer artigos científicos para discussão, temas de atualização para 
aprimorar seus conhecimentos. 

 Realizar os registros de enfermagem relacionados aos cuidados 
prestados e intercorrências. 

 Anotar os registros pertinentes dos itens das prescrições médicas e de 
enfermagem com identificação do nome legível completo, Conselho 
Regional de Enfermagem/Unidade Federativa (COREN/UF), categoria 
profissional ou carimbo e o número de identificação profissional. 

 Cumprir as orientações e diretrizes da Segurança da Medicina do 
Trabalho e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

 Realizar a assistência integral de enfermagem em todas as unidades da 
Instituição seguindo o processo de enfermagem (SAE), aos pacientes 
alta, media dependência e de auto cuidado ou de baixa, média gravidade 
e até de pacientes graves, este último com supervisão direta do 
enfermeiro. 

 Seguir as normas rotinas e procedimentos, bem como regimento interno 
e atribuições gerais determinadas na instituição e as especificadas a 
seguir: 

 Verificar dados antropométricos (altura e peso) na admissão e 
diariamente, utilizando material de acordo com a faixa etária e o peso do 
individuo. 

 Realizar o preparo do paciente para procedimentos cirúrgicos, invasivos 
e diagnóstico, com especificidade na abordagem da criança e adulto 
hospitalizados. 

 Orientar familiares antes de qualquer procedimento a ser realizado, seja 
ele invasivo ou não, respeitando o fortalecimento do projeto de mãe 
participante, da relação de confiança com a equipe de enfermagem.  

 Realizar e registrar os eletrocardiogramas e demais exames efetuados, 
segundo instruções médicas ou do enfermeiro. 

 Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, 
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição 
médica e cuidados de enfermagem com especificidade para pacientes 
pediátricos e adultos. 

 Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes segundo 
prescrições médicas e de enfermagem, informar o enfermeiro qualquer 
alteração, respeitando a especificidade técnica para adulto e criança. 
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SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES – UTI NEONATAL PEDIATRICA 
 
 
 Seguir as atribuições gerais especificadas na instituição e as específicas 

a seguir: 
 Conhecer sobre o desenvolvimento psicomotor normal dos recém-

nascidos e crianças. 
 Realizar a assistência integral de enfermagem em todas as unidades da 

Instituição seguindo o processo de enfermagem (SAE), a paciente de 
baixa a alta dependência e gravidade, em períodos pré e pós operatórios,  
com supervisão direta do enfermeiro. 

 Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem, realizando 
a devida checagem e anotação dos cuidados realizados. 

 Seguir as diretrizes da SCIH no que se refere à prevenção de infecção, 
manipulação de dispositivos médicos e rotinas de troca de dispositivos e 
materiais.  

 Conhecer e manipular corretamente a monitorização multiparamétrica 
hemodinâmica, identificando situações que fogem da normalidade e 
possíveis intercorrências que envolvam o uso dos dispositivos. 

 Auxiliar o enfermeiro e o médico em procedimentos de média e alta 
complexidade, realizando o preparo do material e manipulando-o de 
maneira asséptica e segura. 

 Realizar mudança de decúbito a cada duas horas e uso de dispositivos 
de alívio de pressão, evitando a formação de úlceras por pressão e 
garantindo a integridade tissular do paciente, conforme prescrição de 
enfermagem. 

 Anotar e registrar sinais vitais, infusões e eliminações em ficha balanço.  
 Reconhecer e atuar no atendimento de urgência e emergência, sob 

supervisão do enfermeiro, com especificidade para pacientes graves. 
 Realizar e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções 

médicas ou de enfermagem. 
 Realizar a coleta de material para exames laboratoriais, seguindo 

orientação do enfermeiro e encaminhar as amostras para o laboratório e 
banco de sangue quando necessário. 

 Oferecer, auxiliar ou estimular a família durante a alimentação do 
paciente. 

 Acolher criança e familiares de forma humanizada e segura, comunicando 
as normas e rotinas setoriais.  

 Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, 
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição 
médica, com habilidade psicomotora para atender à demanda das 
unidades de terapia intensiva. 

 Conhecer e aplicar conhecimentos sobre calculo de medicação. 
 Conhecer e verificar medidas antropométricas. 
 Conhecer a manipular dispositivos de oxigenoterapia invasiva e não 

invasiva. 
 Reconhecer sinais de descompensação na criança cardiopata. 
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 Realizar o preparo do corpo pós-morte de forma ética e seguindo o fluxo 

institucional. 
 Realizar controle de materiais, instrumentais e equipamentos da unidade. 

 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES – UTI II 
 
 Executar todas as atribuições inerentes ao seu exercício da sua profissão, 

que se façam necessárias e designadas pela Instituição. 
 Cumprir o Regimento Institucional e normas e rotinas da unidade. 
 Comunicar ao enfermeiro toda e qualquer alteração com o paciente. 
 Auxiliar a equipe médica e os enfermeiros em procedimentos realizados 

na unidade. 
 Colaborar para um bom desenvolvimento do trabalho em equipe, 

prevendo e preservando a interação multiprofissional e a comunicação 
clara e efetiva. 

 Realizar passagem de plantão recebendo e transmitindo informações, 
conhecendo as ocorrências relacionadas ao estado geral dos pacientes 
sob sua responsabilidade. 

 Prestar assistência direta de enfermagem aos pacientes. 
 Realizar a assistência integral de enfermagem em todas as unidades da 

Instituição seguindo o processo de enfermagem (SAE), aos pacientes de 
autocuidado a alta-dependência ou de baixa, média gravidade e até de 
pacientes graves, este último com supervisão direta do enfermeiro. 

 Passar visitas diariamente, por plantão, em todos os pacientes sob sua 
responsabilidade, realizando cuidados de enfermagem nas admissões, 
altas e transferências. 

 Orientar e auxiliar os pacientes e familiares sobre cuidados de 
enfermagem prestados, visando segurança e bem estar dos mesmos. 

 Colher e/ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de 
laboratórios, segundo orientação e encaminhar as amostras para o 
laboratório e banco de sangue quando necessário. 

 Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem, bem como 
checar todos os itens das respectivas prescrições após sua realização 
utilizando rubrica de identificação, conforme normatização vigente. 

 Preparar o corpo após o óbito seguindo os preceitos éticos e anotar em 
prontuário. 

 Atender às solicitações de todos os pacientes independente da escala de 
trabalho. 

 Realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura 
prevendo a possibilidade de risco de queda e avaliando dispositivos 
instalados (respiratórios, sondagens e drenos). 

 Auxiliar a organização e programação da assistência de enfermagem. 
 Auxiliar no controle de recursos e atuar no atendimento de emergência ou 

de situações adversas, sob supervisão do enfermeiro. 
 Auxiliar o enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis 

em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle 
sistemático da infecção hospitalar. 
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 Conferir a organização e a pronta utilização de recursos materiais sob sua 

responsabilidade, a exemplo dos carros de parada cardiorrespiratória, de 
anestesia, materiais e equipamentos do setor, medicamentos 
psicotrópicos e controlados dos pacientes da unidade, checando sua 
validade antes do uso e anotar em impresso específico, carimbar e 
assinar. 

 Auxiliar o enfermeiro nos controles e registros das atividades do setor e 
outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e 
controle estatístico. 

 Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, 
conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da 
assistência à saúde do cliente. 

 Manter equipamentos e a unidade de trabalho limpa e organizada, 
zelando pela sua conservação e prover os recursos necessários de 
trabalho. 

 Prover e repor a troca e/ou conserto dos equipamentos, materiais e 
medicamentos, sempre que houver não conformidade, comunicando 
previamente o enfermeiro. 

 Auxiliar no controle, organização e execução das ações de limpeza, 
desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como, seu 
armazenamento e distribuição sob supervisão do enfermeiro. 

 Propor a aquisição de novos instrumentos de trabalho para reposição 
daqueles que estão avariados ou desgastados sob anuência do 
enfermeiro. 

 Encaminhar materiais sujos para a Central de Material e Esterilização. 
 Retirar materiais limpos/estéreis na Central de Material e Esterilização. 
 Providenciar lixo para pérfuro-cortante e garantir a sua troca de acordo 

com normas de segurança. 
 Controlar as datas de validade dos materiais, quando solicitado, prover 

materiais vencidos e controlar os que estão próximos do vencimento para 
trocas e comunicar o enfermeiro. 

 Colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na 
Instituição. 

 Propor temas de treinamento, participar de programa de treinamento, 
quando convocado. 

 Trazer artigos científicos para discussão, temas de atualização para 
aprimorar seus conhecimentos. 

 Realizar os registros de enfermagem relacionados aos cuidados 
prestados e intercorrências. 

 Anotar os registros pertinentes dos itens das prescrições médicas e de 
enfermagem com identificação do nome legível completo, Conselho 
Regional de Enfermagem/Unidade Federativa (COREN/UF), categoria 
profissional ou carimbo e o número de identificação profissional. 

 Cumprir as orientações e diretrizes da Segurança da Medicina do 
Trabalho e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

 Realizar a assistência integral de enfermagem em todas as unidades da 
Instituição seguindo o processo de enfermagem (SAE), aos pacientes 
alta, media dependência e de auto cuidado ou de baixa, média gravidade 
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e até de pacientes graves, este último com supervisão direta do 
enfermeiro. 

 Seguir as normas rotinas e procedimentos, bem como regimento interno 
e atribuições gerais determinadas na instituição e as especificadas a 
seguir: 

 Realizar o preparo do paciente para procedimentos cirúrgicos, invasivos 
e diagnóstico, com especificidade na abordagem da criança e adulto 
hospitalizados. 

 Orientar familiares antes de qualquer procedimento a ser realizado, seja 
ele invasivo ou não, respeitando o fortalecimento do projeto de mãe 
participante, da relação de confiança com a equipe de enfermagem.  

 Realizar e registrar os eletrocardiogramas e demais exames efetuados, 
segundo instruções médicas ou do enfermeiro. 

 Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, 
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição 
médica e cuidados de enfermagem com especificidade para pacientes 
pediátricos e adultos. 

 Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes segundo 
prescrições médicas e de enfermagem, informar o enfermeiro qualquer 
alteração, respeitando a especificidade técnica para adulto e criança. 

Atribuições Específicas: 

 Realizar assistência de enfermagem integral e segura no pré-atendimento 
aos pacientes/clientes portadores de afecções cardiovasculares com 
necessidade de urgência e emergência em cuidados de média ou alta-
dependência sob sua responsabilidade, sob orientação do enfermeiro de 
plantão. 

 Prever recursos, auxiliar no controle destes recursos, e participar do 
atendimento de emergência sob supervisão do enfermeiro. 

 Prestar assistência direta aos pacientes sob sua responsabilidade após 
consulta médica no pré-atendimento de avaliação de risco e na sala de 
medicações, avaliar as respostas e comunicar o enfermeiro de plantão. 

 Conhecer todos os pacientes sob sua responsabilidade no seu plantão e 
realizar cuidados de enfermagem nas admissões, altas e transferências 
dos pacientes sob sua responsabilidade com especificidade para registro 
de urgências e emergências. 

 Manter organizado e realizar o controle do carrinho de parada 
cardiorrespiratório, a caixa com os materiais de entubação, o teste 
desfibrilador, tubo oxigênio e providenciar preventiva e materiais quando 
necessário. 

 Trocar e datar as sondas, extensores, equipos, circuitos de aspiração e 
oxigenação, conforme orientação e diretrizes da CCIH. 

 Instalar corretamente, monitorização cardíaca, tendo cuidado ao instalar 
os eletrodos observando possíveis complicações cutâneas e caso houver, 
fixar em outra posição, de modo que haja a monitorização do ritmo e 
frequência cardíaca. 

 Auxiliar o enfermeiro e o médico na passagem de procedimentos e 
dispositivos intravenosos e arteriais, ajudando na separação e abertura 
dos materiais utilizados, de maneira asséptica e segura. 
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 Realizar mudança de decúbito a cada duas horas, evitando a formação 

de úlceras por pressão e garantindo a integridade tissular do paciente, 
conforme prescrição de enfermagem. 

 Verificar sinais vitais a cada duas horas ou conforme orientação do 
enfermeiro. 

 Anotar e registrar infusões e eliminações em ficha balanço em todos os 
plantões. 

 Auxiliar no controle e atuar no atendimento de urgência e emergência, sob 
supervisão do enfermeiro, com especificidade para pacientes graves. 

 Realizar e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções 
médicas ou de enfermagem. 

 Colher e/ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de 
laboratórios, segundo orientação e encaminhar as amostras para o 
laboratório e banco de sangue quando necessário. 

 Oferecer, auxiliar e estimular a família no cuidado para alimentação do 
paciente. 

 Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, 
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição 
médica com habilidade psicomotora para atender à demanda das 
unidades de terapia intensiva. 

 Preparar e administrar drogas vasoativas conhecendo ações e efeitos, 
manipular bomba de infusão  

 Prestar assistência ao paciente crítico adulto e pediátrico.  
 
 
 
REQUISITOS 
 
 Ter idade mínima de 18 anos, na data da admissão; 
 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for o caso); 
 Gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições da 

função; 
 Não ser parente consanguíneo na linha reta ou colateral até 3º grau ou 

afins do chefe dirigente da área técnica requisitante. 
 Experiência anterior mínima de 06 (seis) meses em UTI, UTI Pediátrica, 

Unidade de Internação ou Hemodinâmica. 
 Escolaridade: Ensino Médio completo / Técnico de Enfermagem; 
 Registro no Conselho Regional de Enfermagem em dia com os deveres 

para o exercício profissional. 
 
 
 

CARGA HORÁRIA 
 
HEMODINÂMICA - PLANTÃO CONFORME ESCALA - 13H AS 19H. 
 
UNIDADE DE INTERNAÇÃO – PLANTÃO CONFORME ESCALA -  07H AS 13H 
(FOLGUISTA). 
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UTI NEONATAL PEDIATRICA – PLANTÃO CONFORME ESCALA 07H AS 13H 
OU 12X36 DIURNO (07H AS 19H). 
 
UTI II - PLANTÃO CONFORME ESCALA 13H AS 19H OU 12X36 DIURNO (07H 
AS 19H). 
 
 
INSCRIÇÃO 
 
VIA SITE - www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0282019 
 

das 15 horas do dia 15/10/2019 as 15 horas do dia 22/10/2019. 
 
 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 
FASE 1 – Prova Objetiva Tipo Múltipla Escolha 
 
Serão convocados para a Fase 1 os candidatos com inscrição válida. 
 
Ao se apresentar para realização da prova objetiva o candidato deverá 
apresentar:  
 
 Currículo atualizado; 
 Carteira do Conselho Regional COREN (Original e cópia). 

 
A não apresentação dos documentos solicitados excluirá automaticamente 
o candidato do processo seletivo. 
 
Será considerado classificado para a Fase 2 o candidato que obtiver acertos 
correspondentes a 60 ou mais pontos nas questões da prova objetiva. 
 
Programa da Prova: Conhecimento específico sobre as principais atividades e 
atribuições das funções do cargo solicitado e, se for o caso, de sua 
especialidade. 
 
As provas serão avaliadas e pontuadas em uma escala de 0 a 100 pontos. 
 

 
DATA DA PROVA OBJETIVA: 30/10/2019 

VERIFIQUE NO SITE O HORÁRIO E O LOCAL DA PROVA OBJETIVA 
 
FASE 1 - Programa da Prova Objetiva: Questões de conhecimento específico 
sobre as principais atividades e atribuições da área.  
 
FASE 2 – Avaliação Curricular 
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Os currículos serão avaliados e pontuados em uma escala de 0 a 100 pontos 
respeitando os critérios abaixo: 
 
Experiência Anterior - 0 a 25 pontos. 
Cursos complementares - 0 a 25 pontos. 
Curso Técnico - 0 a 25 pontos. 
Formação - 0 a 25 pontos. 
 
 
Os currículos devem ser entregues na data da prova objetiva. 
 
FASE 3 – Entrevista 
 
As entrevistas serão avaliadas e pontuadas em uma escala de 0 a 100 pontos. 
 

DATA DA ENTREVISTA: 04/11/2019 e 05/11/2019 
VERIFIQUE NO SITE O HORÁRIO E O LOCAL DA ENTREVISTA 

 
 
 
ATRIBUIÇÃO DE PESOS ÀS FASES 
 
FASE 1 – Peso 1 
FASE 2 – Peso 1 
FASE 3 – Peso 1 

 
 
CRITÉRIO FINAL DE CLASSIFICAÇÃO 
 
A classificação final dos candidatos dar-se-á através da aferição de MÉDIA, 
conforme fórmula: 
 

(PROVA 
OBJETIVA) +

(AVALIAÇÃ
O 

CURRICULA
R)  

+  (ENTREVIST
A)  / 3 = RESULTAD

O 

ABAIXO EXEMPLO DE MAIOR PONTUAÇÃO 
 

100   +   100  + 100 / 3 = 100 
 
 
Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem 60 ou mais 
pontos no resultado final. 
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Fundação Adib Jatene
 
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 
 
Salário inicial: R$ 2.589,15 
Salário efetivo: R$ 2.848,07 
Benefícios: Vale Alimentação, Vale Refeição e Vale Transporte. 
 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 
As informações de convocações, etapas, resultados do Processo Seletivo, assim 
como outras que se façam necessárias, serão disponibilizadas através do site:  

 
www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0282019 

 
 

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, 15 de outubro de 2019. 
 

RECURSOS HUMANOS 


