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PROCESSO SELETIVO N° 1091/16 

MONITOR DE PESQUISA JR. 
Lotação: Comissão Científica 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Implantar, controlar e acompanhar as pesquisas, gerando informações. Processar e 

divulgar as informações obtidas para as áreas envolvidas, dentro dos parâmetros de 

qualidade exigidos. Elaborar relatórios ao patrocinador do estudo. 

 PRÉ - REQUISITOS: 

 Ensino Superior completo em Farmácia, Biomedicina; 

 Conhecimentos de: GCP – “Good Clinical Pratices” (Boas Práticas Clínicas) e 
Legislação Pertinente; 

 Inglês – nível intermediário (leitura de textos de sua especialidade e comunicação por 
escrito); 

 Experiência comprovada em atividades desenvolvidas de Pesquisa Clínica; 

 Conhecimentos em informática – domínio Pacote Office (Word, Excel e Internet); 

 Desejável conhecimento de ferramentas de gerenciamento de projetos de pesquisa; 

 Disponibilidade para atuar 40 horas semanais; 

 Disponibilidade para eventuais viagens nacionais e internacionais. 

 

 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrição: Retirar comprovante de inscrição, mediante a entrega do currículo e cópias 

dos comprovantes dos pré-requisitos exigidos,  

Período: de 12 a 16/09/2016        

Horário: das 08:30h às 11:30h  

Local: Recrutamento e Seleção do Instituto do Coração 

      Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – BL I – 2º andar (Metrô Clínicas). 
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 Avaliação Curricular: Eliminatória - A continuidade do candidato no processo seletivo 

será definida após avaliação curricular, com divulgação no site InCor  20/09/16. 

 Prova Escrita: Eliminatória - Serão considerados aprovados os candidatos que 
obtiverem nota igual ou maior que 50 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – 
Peso 1 

  Entrevista/ Dinâmica de Grupo: Eliminatória - Serão considerados aprovados, para 
fim de classificação, os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 70 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/ Dinâmica de Grupo) /2] igual ou 
superior a 60 pontos. 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. As 
inscrições poderão ser realizadas por terceiros. 

 A divulgação dos resultados das Etapas do Processo Seletivo serão feitas pelo site do 
InCor (www.incor.usp.br), 

  A Prova Escrita está prevista para dia 23/09/2016(sexta-feira) 

 O candidato é responsável por acompanhar o desdobramento do Processo Seletivo, 
consultando o site do InCor na área “Processos Seletivos” no campo “Em 
andamento/Convocações sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento. 

 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. 

 A comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo Seletivo 
(cópia simples dos comprovantes dos pré-requisitos exigidos – anexas ao currículo e 
entregues no ato da inscrição).  

 Em caso de igualdade de classificação, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate: Maior nota na Avaliação Técnica; Maior nota na Entrevista 
Individual (quando realizada); 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. 

 Os processos seletivos realizados pela Fundação Zerbini são sujeitos à fiscalização 
anual do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para verificação de sua 
regularidade. 

 

 PROGRAMA: 

 Processo Regulatório; 
 GCP- Good Clinical Pratices; 
 Inglês 


