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PROCESSO SELETIVO N° 1283/21

TÉCNICO DE ELETRÔNICA
CADASTRO RESERVA DE CANDIDATOS
Lotação: Unidade de Engenharia Clínica
 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Realizar manutenção corretiva e preventiva de equipamentos médico-hospitalares como: aparelho de
anestesia, mesa cirúrgica, estativas, bisturi eletrônico, foco cirúrgico, RX portátil, monitor
multiparamédico de sinais vitais, sistema de hiper/hipotermia, balão intraórtico, ultrassom, entre outros;
testar aparelhos e componentes eletrônicos, utilizando instrumentos de alta precisão; acompanhar a
instalação e manutenção de equipamentos biomédicos; abrir chamados e acompanhar ordens de
serviços; atualizar sistema de gestão de equipamentos, relatórios de serviços e controle de atendimento
de empresas contratadas; avaliar materiais e equipamentos médicos a serem comprados; entre outras
atividades.

 PRÉ - REQUISITOS:
 Ensino Médio completo;
 Curso de Técnico em Eletrônica (concluído);
 Experiência comprovada de, no mínimo, 6 meses como Técnico de Manutenção de Equipamentos
Médicos Hospitalares (em hospitais);
 Conhecimento de Informática – Pacote Office;
 Disponibilidade para atuar 40 horas semanais (de segunda a sexta feira, das 7h às 16h ou conforme
necessidade da área).

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
 Inscrição: Preencher o formulário on-line, no período de 22/02/2021 (a partir das 10h) a
26/02/2021 (até 16h), disponível AQUI - (www.incor.usp.br).

 Avaliação Curricular: Eliminatória. A continuidade do candidato no Processo Seletivo será
definida após avaliação curricular, realizada pela Banca Examinadora.
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 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.

 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 + Entrevista) / 2] igual ou superior a 60.

SALÁRIO: R$ 2.908,99 + Benefícios
(VR R$ 360,00 / VA R$ 125,00 e Vale Transporte)
 ORIENTAÇÕES GERAIS:
 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão aceitas
inscrições realizadas, pelo site do InCor, no período estipulado.
 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”.
 A divulgação do resultado da Avaliação Curricular e convocação para realização da Prova Escrita,
será feita pelo site do InCor (www.incor.usp.br), no dia 12/03/2021, a partir das 16h.
 A realização da Prova Escrita está prevista para o dia 18/03/2021, em horário e local a serem
informados na convocação pelo site.
 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 da Banca Examinadora.
 Os candidatos classificados neste Processo Seletivo formarão CADASTRO RESERVA a ser utilizado
quando da aprovação de vagas fixas.

 PROGRAMA:
 Eletrônica Básica;
 Funcionamento de Equipamentos Médico-Hospitalares;
 Manutenção Corretiva e preventiva.

