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PROCESSO SELETIVO N° 1282/21 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 
CADASTRO RESERVA DE CANDIDATOS 

Lotação: Unid. de Controle de Infecção Hospitalar 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Realizar controle de antimicrobianos; efetuar visitas às unidades de terapia intensiva, 

unidade de emergência e enfermarias, para discussão e acompanhamento dos casos com 

suspeita de processos infecciosos; atender pacientes ambulatoriais com diagnóstico de 

infecção do sítio cirúrgico em parceria com o médico cirurgião; participar das atividades 

didáticas de orientações e treinamentos de funcionários e residentes; definir os diagnósticos 

de infecção hospitalar; determinar o início e término das diversas categorias de isolamento; 

analisar os dados de incidência e etiologia das infecções hospitalares, propondo ações para 

seu controle; participar de atividades de atualização e/ou especialização na área.  

 

 PRÉ - REQUISITOS: 

 Curso Superior completo em Medicina; 

 Inscrição no CRM-SP; 

 Residência Médica em Infectologia; 

 Conhecimentos básicos de informática e estatística; 

 Conhecimentos de Controle de Infecção Hospitalar e Antibioticoterapia; 

 Desejável: Experiência comprovada de, no mínimo, 06 meses como Médico em Unidade 

de Controle de Infecção Hospitalar; 

 Disponibilidade para atuar 20 horas semanais (de segunda à sexta-feira, período manhã 

ou tarde, conforme necessidade da área).  
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 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrição: Entrega do currículo e cópia simples dos comprovantes dos pré-requisitos 

exigidos, conforme abaixo: 

Período: de 26/01 a 01/02/2021 (exceto sábado e domingo). 

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 60 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa - peso 2,5. 

 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 2,5. 

 Títulos/Currículo: Eliminatória. Documentos entregues no ato da Inscrição. Serão 

considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou maior que 60 pontos 

(numa escala de 0 a 100) nesta etapa - peso 5. 

 Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que 

obtiverem Média: [(Prova Escrita X 2,5) + (Entrevista X 2,5) + (Títulos X 5)] /10 ≥ 60. 

 

 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. 

 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; diploma, histórico ou declaração de conclusão da 

Residência Médica em Infectologia e CRM-SP). A não apresentação implicará na 

exclusão da inscrição do candidato. 

 A Prova Escrita está prevista para o dia 04/02/2021 (quinta-feira).  
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 Em todas as Etapas do Processo Seletivo o candidato deverá comparecer munido de 

Cédula de Identidade ou Documento Oficial com foto, para identificação. A não 

apresentação implicará na exclusão da inscrição do candidato em qualquer uma das 

etapas do referido Processo Seletivo. 

 O referido Processo Seletivo terá prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado 

por mais um ano, a critério da Banca Examinadora. 

 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 nota nos Títulos/Currículo; maior número de filhos; for casado.  

 

 PROGRAMA:  

 Princípios de Controle de Infecção Hospitalar; 

 Medidas de precaução de infecção de sítio cirúrgico e infecção da corrente sanguínea; 

 Vigilância e precaução de infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva; 

 Infecção em transplantados; 

 Mecanismos de resistência bacteriana; 

 Racionalização do uso de antimicrobianos em hospitais; 

 Endocardite infecciosa; 

 Infecção em dispositivos eletrônicos implantáveis cardíacos; 

 Antibioticoprofilaxia em cirurgia cardiovascular e cirurgia torácica. 

 


