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PROCESSO SELETIVO N° 1153/18
ENFERMEIRO

PRAZO DETERMINADO

Lotação: Unidade Cirúrgica de Estimulação Elétrica e Marcapasso

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Controlar, acompanhar e documentar as atividades de pesquisa desenvolvidas na

área, dando suporte técnico e administrativo para o responsável pela pesquisa.

  PRÉ - REQUISITOS:

 Graduação em Enfermagem;

 Registro no COREN-SP;

 RESIDÊNCIA ou APRIMORAMENTO ou ESPECIALIZAÇÃO em Enfermagem -
Áreas: Cardiologia, Terapia Intensiva, Emergência ou Gestão;

 Mestrado e/ou Doutorado em Ciências da Saúde (concluído ou em andamento)

 Desejável: Experiência comprovada de, no mínimo 06 meses, como Enfermeiro
Assistencial;

 Conhecimento intermediário de informática (Word, Excel, Power Point, Banco de
Dados, Ferramentas do Google);

 Inglês – Intermediário (leitura, escrita e conversação);

 Disponibilidade para atuar 40 horas semanais.

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

 Inscrição  : Preencher o formulário on-line AQUI, no período de 21/02/2018 (a partir das

10h) a 23/02/18 (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.  O  resultado  da  avaliação

curricular será divulgada em 27/02/2018 no site do InCor.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUuBPsfSHs461kL5ljzHg4BzI1hpW2sYcO0iGYifAdcl7ldQ/viewform?usp=sf_link
http://www.incor.usp.br/


Instituto do Coração HCFMUSP – Fundação Zerbini MOD –  01.02.02
Serviço de Gestão do Fator Humano - Recrutamento e Seleção

DIVULGAÇÃO
PROC. Nº 1153/18
Rev. 02 Pág.2 / 3

 Prova  Escrita  (Dissertativa)  :  Eliminatória  –  Serão  considerados  aprovados  nesta

etapa os candidatos que obtiverem nota mínima de 70 pontos (numa escala de 0 a

100).

 Entrevista  : Eliminatória – Serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos

que obtiverem nota mínima de 70 pontos (numa escala de 0 a 100).

 Critério de Classificação  : Serão considerados para fins de classificação os candidatos

com Nota Final (Prova Escrita + Entrevista/2) igual ou superior a 70 pontos.

SALÁRIO: R$ 5.463,55 + BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS: VR (R$ 360,00), VA (R$ 113,49) 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 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”.

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

Escrita, será feita pelo site do InCor no dia  27/02/2018, a partir das 16h. 

 A realização da  Prova Escrita está prevista para o dia  01/03/2018, horário e local a serem

informados, na convocação, pelo site.

 No  dia  da  Prova  Escrita,  os  candidatos  convocados,  deverão  entregar  para  a  Banca

Examinadora,  Currículo  juntamente  com  a  comprovação  dos  Pré-Requisitos  (Diploma,

histórico  ou  declaração  de  conclusão  da  Graduação  em  Enfermagem,  COREN-SP,

Diploma,  histórico  ou  Declaração  de  conclusão  da  Residência,  Aprimoramento  ou

Especialização em Enfermagem, Declaração do mestrado e/ou Doutorado; Comprovante

de Experiência – se possuir – Declaração do Empregador ou Carteira Profissional – Pág.

da foto, verso e página do registro).
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 A comprovação dos  Pré-requisitos  declarados  é  obrigatória  para  participação no  Processo

Seletivo.  A não apresentação implicará  na  exclusão da inscrição do  candidato  no  referido

Processo Seletivo.

 Em caso de igualdade de classificação,  serão utilizados,  sucessivamente,  os seguintes

critérios  de  desempate:  Maior  nota  na  Prova  Escrita;  Maior  nota  na  Entrevista;  Maior

número de filhos; For casado.

 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. 

 Os  requisitos  desejáveis,  se  presentes,  serão  considerados  na  avaliação,  porém,  sua

ausência não veta a participação do candidato no Processo Seletivo.

 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: 

 Cuidados  com  pacientes  cardiológicos,  com  ênfase  em  portadores  de  Marcapasso  e

Desfibliladores Implantáveis;

 Aplicação das Boas Práticas Clínicas nas rotinas dos protocolos de pesquisa;

 Aspectos regulatórios de Pesquisa Clínica;

 Sistema CEP / CONEP / Plataforma Brasil;

 Atribuições de um Coordenador de Estudos;

 Gerenciamentos de protocolos de pesquisa;

 Aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido;

 Eventos adversos: documentação e monitoramento;

 Delineamento da pesquisa científica (tipos de estudos);

 Uso de ferramentas eletrônicas para coletar e gerenciar dados de pesquisa;

 Noções sobre gerenciamento de banco de dados para pesquisa científica.
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