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PROCESSO SELETIVO N° 1149/18 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Lotação: Sc Saúde do Trabalhador 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Avaliar relatórios de Insalubridade e Periculosidade; Emitir de PPP e LTCAT; Elaborar o PPRA; 

Apoiar, treinar e atender, conforme a NR 05, a CIPA; Apoiar atividades de combate a incêndio e 

de salvamento; Executar o treinamento específico de segurança do trabalho e assessorar a 

elaboração de programas de treinamento geral; Acompanhar a execução de obras e serviços 

decorrentes da adoção de medidas de segurança, quando a complexidade dos trabalhos; Propor 

medidas preventivas no campo de Segurança do Trabalho, em face do conhecimento da 

natureza e gravidade das lesões provenientes do Acidente de Trabalho. 

 

  PRÉ - REQUISITOS: 

• Ensino Médio Completo; 

• Curso de Técnico de Segurança do Trabalho; 

• Registro Profissional expedido pelo Ministério do Trabalho; 

• Experiência comprovada de, no mínimo, 6 meses na área; 

• Conhecimentos básicos como usuário do pacote Office (Word e Excel) e Internet; 

• Disponibilidade para atuar 40 horas semanais. 

 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

Inscrição: Pela internet, preencher o formulário on-line AQUI no período de 23/04/2018 (a partir 

das 9h) a 27/04/2018 (até 15h), disponível no site do InCor, www.incor.usp.br. 

Avaliação Curricular: Eliminatória - A continuidade do candidato no processo seletivo será 

definida após avaliação curricular. 

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 / Redação Técnica: 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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffEaK5vITS9pfIXkQ3cEpsHYhf8ITRpPp8UAUHZLPOjUuxXA/viewform?usp=sf_link
http://www.incor.usp.br/
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Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem MÉDIA 

[(Prova Escrita + Entrevista/Redação Técnica)/2] igual ou superior a 60. 

 

SALÁRIO: R$ 3.194,40  

BENEFÍCIOS: VALE TRANSPORTE, VR (R$ 360,00) E VA (R$ 113,49)  

 

  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 será responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo, 

consultando o site do InCor 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 (www.incor.usp.br), no dia  04/05/2018, a partir das 16h.  

• A realização da prova escrita está prevista para o dia 08/05/2018 (terça-feira), 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/Redação Técnica; 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:  

•    Normas Regulamentadoras aprovadas pela portaria 3214/78 do MTE; 

•    Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de SP; 

•    Legislação Previdenciária – IN 77; 

•    Redação técnica para elaboração de relatórios. 

 


