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PROCESSO SELETIVO N° 1166/18 

TÉCNICO DE PROVAS FUNÇÃO PULMONAR 

Lotação: DV PNEUMOLOGIA 

 

  DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Acolhimento do paciente; Mensuração de dados antropométricos; Realização de exames de 

função pulmonar completa, espirometria e broncoprovocação; cuidado e higienização de 

materiais de laboratório. 

 
 

  PRÉ - REQUISITOS: 

 Ensino Médio Completo; 

 Conhecimentos dos aspectos básicos de segurança e qualidade, realização dos exames 

de prova de função pulmonar e espirometria, resposta a broncodilatador, 

broncoprovocação, medida de volumes pulmonares; 

 Desejável: Experiência ou estágio comprovado de, no mínimo, 3 (três) meses em 

laboratório de função pulmonar; 

 Conhecimentos de Informática – Pacote Office (Word, Excel, Power Point) e Internet; 

 Disponibilidade para atuar 36 horas semanais – de segunda a sábado (07hX13h ou das 

13hX19h). 

 

  ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 Inscrições: Retirar Comprovante de Inscrição mediante entrega de currículo e cópia 

simples dos pré-requisitos exigidos (Ensino Médio, estágio e/ou experiência profissional - 

caso possua). 

Período: de 19 a 22/06/2018  

Horário: das 08h às 11h 

Local: SGFH – Recrutamento e Seleção – 2° andar – Bloco I – InCor.  
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 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 50 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – 

Peso 1. 

 Entrevista: Eliminatória – Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem 

nota igual ou maior que 50 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa – Peso 2. 

 Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem 

MÉDIA [Prova Escrita + (Entrevista X 2) / 3] igual ou superior a 50 pontos. 

 

 

SALÁRIO: R$ 2.092,38  

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

 

 

  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 da Declaração, histórico ou diploma do Ensino Médio, 

caso possua estágio e/ou experiência profissional, apresentar Declaração da empresa ou 

Carteira de Trabalho – Pág. da foto, verso e pág. do Contrato de Trabalho). 

 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 Seletivo”. 

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

critérios de desempate: Maior idade, maior nota na Entrevista, maior nota na Prova 

Escrita, maior número de filhos; For casado.  
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 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  22/06/2018, a 

partir das 16h.  

 A realização da Prova Escrita está prevista para o dia 26/06/2018, em horário e local a 

serem informados na convocação pelo site. 

 Os requisitos desejáveis serão considerados na avaliação do candidato, 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:  

 Informática (pacote office e internet); 

 Conhecimentos específicos: Critérios de aceitabilidade das manobras espirométricas, 

conhecimento das manobras de capacidade vital forçada lenta, volumes pulmonares e 

difusão. Reconhecimento e atitudes iniciais em situações de parada cardiorrespiratória. 


