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PROCESSO SELETIVO N° 1130/17

CAMAREIRO

Lotação: Seção de Higiene Hospitalar

  DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Efetuar troca de roupas e higienizar as camas dos pacientes, utilizando técnica padronizada,
acondicionando as roupas sujas em hamper descartável. Receber, conferir e registrar a pesagem
de roupas vindas da lavanderia; montar as previsões de roupas das áreas; controlar e conferir a
entrada e saída de roupas dos leitos.

  PRÉ - REQUISITOS:

 Ensino Fundamental completo;
 Conhecimentos básicos em informática;
 Experiência comprovada de, no mínimo, 06 meses, em atividades correlatas (hospital, hotel

ou similar);
 Disposição para realizar tarefas que exijam esforço físico;
 Disponibilidade para atuar 40 horas semanais, conforme escala, inclusive finais de semana e

feriados: 12x36h – 07h às 19h ou 19h às 07h.

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

 Inscrição  :  Pela  internet,  preencher  o  formulário  on-line  disponível  AQUI
(www.incor.usp.br), no período de 04/12/2017 (a partir das 8h) a 08/12/2017 (até 16h).

 Avaliação Curricular  :  Eliminatória – A continuidade do candidato no processo seletivo
será definida após avaliação curricular. O resultado da avaliação curricular será divulgada
em 18/12/2017 no site do InCor (www.incor.usp.br).

 Prova Escrita  : Eliminatória – Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem
nota igual ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – Peso 1.

 Dinâmica  de  Grupo  /  Entrevista  :  Eliminatória  –  Serão  considerados  aprovados  os
candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 60 pontos (numa escala de 0 a 100)
nesta etapa – Peso 1.

 Critério de Classificação  : Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem
MÉDIA [(Prova Escrita + Dinâmica de Grupo/Entrevista) / 2] igual ou superior a 60.

SALÁRIO: R$ 1.060,80 
BENEFÍCIOS: VR (R$ 240,00), VA (R$ 113,49) e Vale Transporte

http://www.incor.usp.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGd-szX7qpa69HzhweD8DP9mtwTHdYBNuJN_fm_6HhaUoVxw/viewform?usp=sf_link
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  ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão
aceitas inscrições realizadas pelo site do InCor, no período definido. 

 O candidato é  responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo,
consultando o site do InCor (www.incor.usp.br) na área “Processos Seletivos” no campo
“Em andamento / Convocações Processos Seletivos”.

 A divulgação do resultado da Avaliação Curricular e convocação para realização da
Prova Escrita, será feita pelo site do InCor no dia  18/12/2017, a partir das 16h. 

 A realização da  Prova Escrita está prevista para o dia  20/12/2017,  horário e local  a
serem informados, na convocação, pelo site.

 No dia da Prova Escrita, os candidatos convocados, deverão  entregar para a Banca
Examinadora,  a  comprovação  dos  Pré-Requisitos  (Currículo  +  diploma,  histórico  ou
declaração de conclusão do Ensino Fundamental).  A comprovação dos Pré-requisitos
declarados é obrigatória para participação no Processo Seletivo.  A não apresentação
implicará na exclusão da inscrição do candidato no referido Processo Seletivo.

 Em todas as Etapas do Processo Seletivo o candidato deverá comparecer munido da
Cédula de Identidade ou Documento Oficial com foto, para identificação (original). A não
apresentação implicará no impedimento da participação. 

 Os requisitos desejáveis, se presentes, serão considerados na avaliação, porém, sua
ausência não veta a participação do candidato no Processo Seletivo.

 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes
critérios  de  desempate:  Maior  idade,  Maior  nota  na  Prova  Escrita;  Maior  nota  na
Entrevista; Maior número de filhos; For casado.

 O referido processo seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado
por mais um ano, a critério do Presidente da Banca Examinadora.

 Os processos seletivos realizados pela Fundação Zerbini são sujeitos à fiscalização anual
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para verificação de sua regularidade. 

  PROGRAMA: 

 Português;
 Matemática;
 Conhecimentos Gerais;
 Redação.
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