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Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
PROCESSO SELETIVO 025/2020 

TÉCNICO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS 
EDITAL DE ABERTURA 

 
DAS VAGAS 
 
Número de Vagas: 01 
 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 Instalar alto-falantes nos lugares apropriados; 
 Ligar os amplificadores por intermédio de conectores elétricos; 
 Testar a instalação fazendo as conexões convenientes; 
 Montar e instalar equipamentos de sonorização, retroprojetores de slides 

e películas, vídeo-tape, videocassete e similares; 
 Manejar equipamentos audiovisual, projetando filmes e coordenando o 

sistema elétrico durante as projeções; 
 Colaborar na produção de material didático, pesquisa e extensão que 

necessitar de recursos audiovisuais; 
 Manter e conservar os equipamentos sob sua responsabilidade; 
 Executar pequenos trabalhos de manutenção de aparelhagem; 
 Controlar a circulação dos equipamentos registrados sua movimentação 

em fichário apropriado; 
 Utilizar recursos de informática; 
 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional 
 
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; 
 Não ser parente consanguíneo na linha reta ou colateral até 3º grau 

ou afins do chefe dirigente da área técnica requisitante. 
 Escolaridade Mínima: Ensino Médio Completo; 
 Curso de Produção ou Técnico Audiovisual; 
 Ter Experiência mínima de 6 (seis) meses na área; 

 
 

CARGA HORÁRIA 
 
44 horas semanais. 
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INSCRIÇÃO 
 
VIA SITE - http://www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0252020 

 
das 15 horas do dia 23/06/2020 as 15 horas do dia 30/06/2020. 

 
 

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; 
 Documento original para identificação. 

 
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: 02/07/2020 
 

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 
 

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. 
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FASE 3 – Entrevista 
 

As entrevistas serão avaliadas e pontuadas em uma escala de 0 a 100 pontos. 
 

DATA DA ENTREVISTA: 06/07/2020 
 

VERIFIQUE NO SITE O HORÁRIO E O LOCAL DA ENTREVISTA 
 
 

(HAVENDO NECESSIDADE PODERÃO SER ALTERADAS AS DATAS DE 
ENTREVISTA, FAVOR CONFIRMAR AS DATAS NO EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA 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) +  (AVALIAÇÃO 

CURRICULAR) +  (ENTREVISTA) / 3 = RESULTADO 

ABAIXO EXEMPLO DE MAIOR PONTUAÇÃO 
 

100   +   100  + 100 / 3 = 100 
 
 
Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem 60 ou mais 
pontos no resultado final. 
 
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 
Salário Admissão:  R$ 2.812,83 
Salário Efetivação: R$ 3.094,12 
 
 
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:  

 
http://www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0252020 
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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. 
 
Os candidatos aprovados convocados na primeira ou seguintes chamadas 
que não comparecerem ao exame admissional, ou para assumir a vagas no 
ato da convocação serão automaticamente desclassificados. 
 
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, 23 de junho de 2020. 
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