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PROCESSO SELETIVO N° 1016/14 

TÉCNICO ESPECIALIZADO EM PESQUISA 

Lotação: LABORATÓRIO DE GENÉTICA E CARDIOLOGIA MOLECULAR 
 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Dar suporte a estudos envolvendo seres humanos: coleta de dados e de amostras biológicas, bem 

como às atividades auxiliares de controle e acompanhamento das pesquisas. 

 PRÉ - REQUISITOS: 

Curso superior completo em Farmácia ou Enfermagem; 

Conhecimentos de GCP – “Good Clinical Pratices” e legislação pertinente 

Experiência, comprovada de, no mínimo, 6 meses, na área de apoio ao desenvolvimento de Estudos 

Populacionais e Pesquisa Clínica; 

Inglês - nível básico – leitura e escrita;  

Conhecimentos em informática - Pacote Office; 

Disponibilidade para atuar 40 horas semanais, das 8h às 17h. 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

Inscrição: Retirar comprovante de inscrição, mediante a entrega do currículo e cópia dos 

comprovantes dos pré-requisitos exigidos,  

Período: de 16 a 18 de junho de 2014.  

Horário: das 08h30 às 11h30 

Local: InCor - Seção de Recrutamento e Seleção  -  Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 

Avaliação Curricular: A continuidade do candidato no processo seletivo será definida após avaliação 

curricular. 

Prova Escrita: Serão considerados aprovados nesta etapa, os candidatos que obtiverem nota 

mínima de 70 pontos (numa escala de 0 a 100), peso 1. 

Entrevista: Serão convocados para esta Etapa os candidatos aprovados na Prova Escrita. 

Nota mínima 70 pontos (escala de 0 a 100), peso 1. 

Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem MÉDIA 

[(Prova Escrita + Dinâmica/Entrevista )/2] igual ou superior a 70. 

Salário 3.186,33 + Benefícios 
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 ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. As inscrições 
poderão ser realizadas por terceiros. 

 A divulgação do resultado da Avaliação Curricular e convocação para realização da prova 
escrita, está prevista para o dia 23/06/2014, no site do InCor. 

 A divulgação dos resultados das Etapas do Processo Seletivo serão feitas pelo site do InCor 
(www.incor.usp.br). 

 Atenção: as convocações para as fases do Processo Seletivo irão ocorrer por e-mail e/ou 
telefone. 

 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. 

 A comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo Seletivo (cópia 
simples dos comprovantes dos pré-requisitos exigidos – anexas ao currículo e entregues no ato 
da inscrição). 

 Os requisitos desejáveis, se presentes, serão considerados na avaliação curricular, 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 nota na Avaliação Técnica; Maior nota na Entrevista Individual (quando 
realizada); 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. 

 PROGRAMA: 

 Português – Redação própria e interpretação de texto; 

 Conhecimentos de GCP – “Good Clinical Pratices” e Legislação Pertinente; 

 Inglês; 

 Informática – Pacote Office; 


