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PROCESSO SELETIVO N° 1139/17

AUXILIAR DE COLETA

Lotação: Laboratório de Análises Clínicas

  DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Executar coleta de materiais para realização de exames de análises clínicas em pacientes,

conforme solicitação médica, através de técnica especifica,  de acordo com o exame a ser

realizado, dentro dos padrões de qualidade definidos pela área. 

  PRÉ - REQUISITOS:

 Ensino Médio completo;

 Curso de Auxiliar de Enfermagem (concluído);

 COREN ativo – a ser apresentado na convocação para admissão;

 Experiência comprovada de, no mínimo, 06 meses como Auxiliar de Coleta ou afins; 

 Disponibilidade  para  atuar  30  horas  semanais,  inclusive  sábados,  conforme  escala  de

plantão.

  ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

 Inscrição  : Preencher o formulário on-line, com acesso AQUI,  no período de  10/01/2018 (a

partir das 10h) a 12/01/2018 (até 16h), disponível no site do InCor (www.incor.usp.br).

 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 / Dinâmica de Grupo  : Eliminatória - Serão considerados aprovados, para fim de

classificação, os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 50 pontos (numa escala de

0 a 100) nesta etapa – Peso 1.

http://www.incor.usp.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSsnMsQSC0mEbWKH6ebXaEt-qsJepebaMJLW48TM2POKsp7w/viewform?usp=sf_link
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 Critério de Classificação  :  Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem

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

SALÁRIO: R$ 1743,65 + Benefícios 
 (VT + VR R$ 240,00 + VA R$ 113,49)

 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 Processos Seletivos”.

 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 18/01/2018, a partir das 16h.

 A realização da prova escrita está prevista para o dia 22/01/2018.

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

Examinadora,  a  comprovação  dos  Pré-Requisitos (Currículo  com,  a  cópia  simples,  do

Comprovante do Curso de Auxiliar de Enfermagem, Ensino Médio e experiência). 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 idade, maior nota na Entrevista / Dinâmica de Grupo, maior

nota na Prova Escrita, 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.
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 PROGRAMA: 

  PORTUGUÊS:

 Interpretação de texto;

 Regras gramaticais e ortografia.

 SAÚDE COLETIVA:

 Saneamento básico;

 Noções de doenças transmissíveis, focos de contaminação;

 Vias de transmissão, medidas de prevenção, controle e tratamento.

 BIOSSEGURANÇA:

 Fatores de risco na Coleta de materiais biológicos;

 Equipamentos de proteção individual (EPI) - tipo, uso e legislação;

 Cuidados com materiais perfuro-cortantes;

 Normas NR32 e RDC302.

 COLETA E PREPARO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS:

 Procedimentos de coleta de amostras biológicas;

 Tubos e anticoagulantes para coleta de materiais biológicos;

 Coleta de amostras de urina I e 24hs.

 RELAÇÕES HUMANAS E BIOÉTICA/ÉTICA:

 Deveres e direitos;

 Código de ética do Conselho Federal de Enfermagem;

 Princípios da Bioética.
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