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PROCESSO SELETIVO N° 1011/14 

ATENDENTE DE NUTRIÇÃO 

Lotação: Serviço de Nutrição e Dietética 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Auxiliar na assistência aos pacientes internados, realizando atividades tais como: preparo das 
refeições, cafés, sucos, saladas e sobremesas; transporte e distribuição de refeições nas 
unidades de internação; higienização de utensílios utilizados no preparo das refeições e nas 
bandejas; recebimento e armazenamento de gêneros e materiais, entre outras. 

 

 PRÉ - REQUISITOS: 

 Ensino Fundamental completo (1º grau); 

 Disponibilidade para atuar 40h semanais, em turnos de horários variados, com plantões aos 

sábados, domingos e feriados. Das 5h30 às 14h30; 6h às 15h; 9h às 18h ou 12 às 21h 

(inclusive sábados, domingos e feriados). 

                     

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

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

Ensino Fundamental Completo (8º série). 
 Período: de 07 a 14 de maio de 2014 (prorrogadas) – exceto no final de semana.  

 Horário: das 08h30 às 11h30. 

  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) 

 Avaliação Curricular: A continuidade do candidato no processo seletivo será definida 
após avaliação curricular; 

 Prova Escrita: A prova escrita é eliminatória, valendo de 0 – 100 pontos, com nota mínima 
de 50 pontos para aprovação. 

 Dinâmica/Entrevista em Grupo: Será realizada dependendo da quantidade de candidatos 
aprovados na prova escrita.  (0 – 100 pontos). Etapa eliminatória, valendo de 0 – 100 pontos, 
com nota mínima de 50 pontos para aprovação. 

 Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem 
MÈDIA (Prova Escrita + Dinâmica/Entrevista /2) igual ou superior a 50. 

 

SALÁRIO: R$ 959,81  

Benefícios – VR (R$240,00), VT, VA (R$94,37) 
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 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 Para inscrição é necessário seguir as orientações descritas nesta divulgação. Só serão 

aceitas inscrições realizadas 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”. 

 A divulgação do resultado da Avaliação Curricular e convocação para realização da Prova 

Escrita, será feita pelo site do InCor (www.incor.usp.br), a partir do dia 14/05/2014 . 

 A realização da prova escrita está prevista para o dia 19/05/2014. 

 Em caso de igualdade na média final, serão utilizados, sucessivamente, os seguintes 

critérios de desempate: maior nota na avaliação técnica; 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, a critério do Presidente da Banca Examinadora. 

 

 PROGRAMA:  

 Operações aritméticas; 

 Português, redação e interpretação de texto; 

 Noções básicas de higiene. 


