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Processo Seletivo Nº 956/13 
Técnico Especializado em Pesquisa 

Lotação: SERVIÇO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR INFANTIL 
 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Organizar, desenvolver, supervisionar e participar ativamente do desenvolvimento dos 
Protocolos de Pesquisa Clinica e Experimental do Serviço. Propor novas pesquisas e 
estudos de interesse da área. Alimentar e atualizar banco de dados relacionados à área. 
 
  PRÉ - REQUISITOS : 

 Superior Completo em Enfermagem ou Fisioterapia. 
 Doutorado – concluído ou em andamento – na área de Cirurgia Cardiovascular 
    Pediátrica, obtido em curso de pós-graduação credenciado pela FMUSP 
 Conhecimentos/Experiência comprovada em:  
     - Banco de Dados de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, envolvendo escores de risco 
       internacionais (RACH, RACHS II e Aristotele score); 
     - Pesquisa Clínica – elaboração de projetos envolvendo seres humanos e solicita- 
       ções de financiamento; 
    - Avaliação Cardiopulmonar e Programas de Reabilitação e orientação a pacientes 
      em pós-operatório de cardiopatias congênitas; 
    - Cardiopatias congênitas - do diagnóstico ao tratamento cirúrgico;  
 Conhecimentos de Informática e Inglês Técnico – leitura de textos, comunicação 
verbal e por escrito 
 Experiência comprovada de, pelo menos, 06 meses, em Gestão ou Supervisão de 
área assistencial em Hospital ou Serviço de Cirurgia Cardíaca Pediátrica.   
 Disponibilidade para atuar 40 horas semanais. 

 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

1.Inscrição:  

Retirar Comprovante de Inscrição mediante entrega de currículo e cópias simples dos 

comprovantes dos pré-requisitos exigidos. 

 Período: de 26/08 a 30/08 de 2013.  

 Horário:  das 08h30 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) 
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2. Avaliação curricular: Eliminatória. A participação no processo seletivo será 
definida após a avaliação curricular. O resultado da avaliação e convocação para 
prova escrita ocorrerá no dia 04/09/2013. 

3. Prova Escrita: Eliminatória, pontuação mínima para aprovação 60 pontos (escala 
de 0 a 100) 

4. Entrevista: Eliminatória, pontuação mínima para aprovação 70 pontos (escala de 0 
a 100) 

SALÁRIO: R$ 3.096,23 + Benefícios 

 
 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. 

 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 realização da Prova Escrita está prevista para o dia 09/SETEMBRO/2013 

 A comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo 
Seletivo – anexa ao currículo. A não apresentação implicará na exclusão da inscrição do 
candidato. 

 Os requisitos desejáveis, se presentes, serão considerados na avaliação, porém, sua 
ausência não veta a participação do candidato no processo Seletivo. 

 Em caso de igualdade de pontuação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate: maior nota na Prova Escrita; maior nota na Entrevista Individual 
(quando realizada); maior número de filhos; ser 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:  

 Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica. Autores – Ulisses Croti, Valdester 
Cavalcanti, Sandra Mattos, Vera Aiello, Valéria Moreira - Editora Roca – 2ª edição 

 Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 

 Arquivos Brasileiros de Cardiologia 

 Revista da SOCESP 


