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PROCESSO SELETIVO N° 1218/19

MÉDICO
Lotação: Ecocardiografia e Imagem em Cardiologia
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Realizar exames ecocardiográficos em pacientes com cardiopatia adquirida, atendendo todas as
áreas da Instituição (Ambulatório, Unidades de Internação, Unidades de Terapia Intensiva, Pronto
Socorro, Centro Cirúrgico, Hemodinâmica, etc.). Participar das atividades de pesquisa e ensino da
Unidade / Instituição (simpósios, cursos e congressos).

 PRÉ-REQUISITOS:
 Curso Superior completo em Medicina;
 Inscrição no CRM-SP;
 Residência Médica em Cardiologia e/ou Título de Especialista em Cardiologia, emitido pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC);

 Especialização em Ecocardiografia Adquirida (Adultos), com duração mínima de 02 anos;
 Experiência profissional comprovada de, no mínimo, 06 meses em Ecocardiografia transtorácica,
transesofágica, intra-operatória, e sob estresse;

 Disponibilidade para atuar 30 horas semanais, conforme escala de plantões: sábados, domingos
e feriados, escala de cobertura à distância e, se necessário, presencial.

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
 Inscrição:

Entrega do currículo e cópia simples dos comprovantes dos Pré-requisitos: Curso

Superior em Medicina, CRM, Residência Médica / Título de Especialista e Experiência profissional:
Período: de 17/06/2019 a 27/06/2019
Horário: das 08h00 às 11h00
Local: InCor - Seção de Recrutamento e Seleção - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 –
Bl I - 2° andar - Cerqueira César – São Paulo – SP (Metrô Clínicas).



Prova Escrita: Eliminatória - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota
igual ou maior que 50 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa - peso 2.

Instituto do Coração HCFMUSP – Fundação Zerbini

Serviço de Gestão do Fator Humano – Recrutamento e Seleção
DIVULGAÇÃO



MOD – 01.02.02
PROC. N° 1218/19
Rev. 02
Pág.2/3

Entrevista: Eliminatória - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual
ou maior que 50 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa - peso 3.



Títulos/Currículo: Eliminatória - Entregues no ato da Inscrição. Serão considerados aprovados os
candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 50 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta
etapa, peso 5.



Critério de Classificação: Serão considerados para fins de classificação apenas os candidatos
que obtiverem Média: [(Prova Escrita X 2) + (Entrevista X 3) + (Títulos X 5)] / 10 ≥ 50 pontos.

SALÁRIO: VARIÁVEL POR PRODUÇÃO
BENEFÍCIOS (VT + VR R$ 360,00 + VA R$ 115,40)
 ORIENTAÇÕES GERAIS:
 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão aceitas
inscrições realizadas no período definido. As inscrições poderão ser realizadas por terceiros.

 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 comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo Seletivo
(Currículo com: a cópia simples do diploma, histórico ou declaração de conclusão do Curso Superior
de Medicina; Inscrição no CRM-SP; diploma, histórico ou declaração de conclusão da Residência
Médica em Cardiologia e/ou Título de Especialista em Cardiologia emitida pela SBC; diploma,
histórico ou declaração de conclusão da Especialização em Ecocardiografia Adquirida; comprovante
da experiência de, no mínimo, 06 meses em Ecocardiografia - Carteira de Trabalho – pag. foto, verso
e registro e/ou Declaração do Empregador). A não apresentação implicará na exclusão da inscrição
do candidato em qualquer uma das etapas do referido Processo Seletivo.

 A Prova Escrita está prevista para o dia 01/07/2019 (segunda-feira) e a Entrevista será
realizada na sequência.

 Em todas as Etapas do Processo Seletivo o candidato deverá comparecer munido de Cédula de
Identidade ou Documento Oficial com foto, para identificação (original). A não apresentação implicará
no impedimento da sua participação.
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 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes critérios
de desempate: maior idade, maior nota nos Títulos/Currículo, maior nota na Entrevista, maior nota na
Prova Escrita, 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:
 Ecocardiografia: bases, princípios físicos;
 Ecocardiografia: Uni, Bi e Tridimensional;
 Ecocardiografia: estudo com Doppler e Mapeamento de fluxo em cores;
 Ecocardiografia sob Estresse;
 Ecocardiografia Transesofágica ambulatorial, Intra-operatória e em intervenções hemodinâmicas;
 Ecocardiografia com Contraste Miocárdico;
 Ecocardiografia: técnicas especiais (Doppler tecidual, strain e outras).

