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PROCESSO SELETIVO N° 980/13 
 

AUXILIAR DE BIOTÉRIO 
 

Lotação: Laboratório de Experimentação Cirúrgica 
 
 

  DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Efetuar serviços gerais na unidade, tais como: alimentação dos animais, limpeza do local de 

acomodação dos animais e manutenção geral da higiene da área e outras funções 

específicas. 
 

  PRÉ - REQUISITOS: 

 Ensino Fundamental completo; 

 Conhecimentos de manejo de animais de laboratório e anatomia animal elementar; 

  Desejável experiência na função ou em atividades correlatas. 

 Disponibilidade para atuar 40 horas semanais, no período das 07:00h às 16:00h ou das 

08:00h às 17:00h, em sistema de rodízio de horário e plantões em finais de semana e 

feriados. 
 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

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

comprovantes dos pré-requisitos exigidos,  

 Período: de 14 a 22/07/2014 (exceto sábado e domingo). 

 Horário: das 08h30 às 11h30 

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

Bloco I – 2º andar 

Avaliação Curricular: Eliminatória. A continuidade do candidato no processo seletivo 

será definida após avaliação curricular; 

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

Entrevista: Eliminatória. Nota de corte 60 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 60. 
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SALÁRIO: R$ 987,74 + BENEFÍCIOS: VR, VT e VA 

 
 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão 

aceitas inscrições realizadas no período estipulado. 

 Retirar comprovante de inscrição mediante a entrega do currículo e Xerox dos 

comprovantes dos Pré-requisitos (Ensino fundamental completo) 

 A divulgação do resultado da Avaliação Curricular e convocação para realização da 

Prova Escrita, será feita pelo site do InCor (www.incor.usp.br), a partir do dia 28/07/2014. 

 O candidato será responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo, 

consultando o site do InCor na área “Processos Seletivos” no campo “Em 

andamento/Convocações”. 

 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. 

 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. 

 

 
 PROGRAMA:  

 Manejo e manutenção de animais de Laboratório; 
 Conhecimento básico em boas práticas de animais de Laboratório; 
 Noções de Matemática: cálculo simples e porcentagem; 
 Português: Redação e interpretação de texto; 
 Biologia: Pesquisa básica. 
 


