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PROCESSO SELETIVO N° 1017/14 

OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO 

Lotação: Unidade de Apoio Educacional, Telemedicina e Telessaúde 

 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA:  

Apoiar os profissionais da Instituição na utilização de recursos Multimídia disponibilizados na 

unidade, testando e preparando os equipamentos para o uso, zelando pela manutenção e 

limpeza dos mesmos, auxiliando no controle e arrumação das salas e operando equipamentos 

de áudio e vídeo. 

 PRÉ - REQUISITOS: 

 Ensino Médio completo; 

 Alguma experiência com gravação e edição de vídeo; 

 Facilidade com novas tecnologias; 

 Disponibilidade para atuar das 07h ás 16h – 40 horas semanais, com eventuais plantões. 

 REQUISITOS DESEJÁVEIS: 

 Noções de fotografia, conhecimento do photoshop ou software similar,  

 Nível superior em andamento ou recém- formado em áreas correlatas: Computação, 

Cinema, Rádio e TV, Elétrica, Eletrônica. 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

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

dos comprovantes dos pré-requisitos: Diploma, histórico ou declaração de conclusão do 

Ensino Médio, (ou superior se possuir), e, comprovação da experiência (declaração ou cópia 

da CTPS). 

 Período de 18/06 a 23/06/2014 – exceto feriado e 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). 
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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 60 pontos (numa escala de 0 a 100) nesta etapa. 

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

classificação, os candidatos que obtiverem nota maior ou igual a 60 pontos (numa escala de 

0 a 100) nesta etapa. 

SALÁRIO: R$ 1.640,99 + Benefícios 

 

 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

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

aceitas inscrições realizadas no período estipulado. 

 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 24/06/2014 . 

 A realização da prova escrita está prevista para o dia 26/06/2014. 

 A divulgação do resultado da Prova Escrita está prevista para o dia 27/06/14. 

 A realização da dinâmica/entrevista está prevista para o dia 30/6 e ou 01/07/14.  

 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; For 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:  

 Conhecimentos específicos: tecnologia da informação e comunicação, áudio e vídeo. 


