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PROCESSO SELETIVO N° 1023/14 

ENFERMEIRO 
PRAZO DETERMINADO 

Lotação: Serviço de Ecocardiografia do InCor – HC-FMUSP 
 

 DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

Controlar, acompanhar e documentar as atividades de pesquisa desenvolvidas na área, 

dando suporte técnico e administrativo para o responsável e seus colaboradores da 

pesquisa do protocolo FAPESP # 2010/52114-1, que versa sobre terapia em pacientes 

com coronariopatia por métodos de ultrassom com contrato inicial de 2 anos. 

 

  PRÉ - REQUISITOS: 

 Graduação em Enfermagem; 

 Registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN-SP); 

 RESIDÊNCIA / APRIMORAMENTO em Cardiologia ou Unidade de Terapia Intensiva 

ou Emergência e/ou Experiência comprovada de, no mínimo, 06 meses em cuidados a 

pacientes cardiológicos; 

 Conhecimento intermediário de informática (Word, Excel, Power Point); 

 Disponibilidade para atuar 30 horas semanais. 

 

 ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

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

comprovantes dos pré-requisitos (Graduação em Enfermagem, COREN, Comprovante 

de Aprimoramento e/ou Residência em Enfermagem - Cardiologia, UTI ou Emergência e 

comprovante de experiência em atividades de pesquisa). 

 Período: de 14/07/2014 a 25/07/2014 (exceto sábados e domingos). 

 Horário: das 08:30h às 11:30h. 
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 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: Eliminatória. 

Prova Escrita (Dissertativa): Serão considerados aprovados nesta etapa os candidatos 

que obtiverem nota mínima de 60 pontos (numa escala de 0 a 100), peso 1. 

Entrevista: Nota de corte 60 pontos (escala de 0 a 100), peso 1. 

Critério de Classificação: Serão considerados classificados os candidatos que 

obtiverem MÉDIA [(Prova Escrita+Dinâmica/Entrevista) /2] igual ou superior a 60 pontos. 

 

SALÁRIO: R$ 3182,80 

BENEFÍCIOS: VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO. 

 

 ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 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), no dia 01/08/2014, 

a partir das 15h. 

 A comprovação dos Pré-requisitos é obrigatória para participação no Processo 

Seletivo (cópia simples Graduação em Enfermagem, COREN, Comprovante de 

Aprimoramento e/ou Residência em Enfermagem - Cardiologia, UTI ou Emergência e 

comprovante de experiência em atividades de pesquisa). A não apresentação 

implicará na exclusão da inscrição do candidato. 

 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. 
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 PROGRAMA:  

 Cuidados com pacientes cardiológicos, com ênfase em Métodos Diagnósticos em 

Cardiologia; 

 Aplicação das Boas Práticas Clínicas nas rotinas dos protocolos de pesquisa; 

 Aspectos regulatórios de Pesquisa Clínica; 

 Gerenciamento de protocolos de pesquisa; 

 Sistema CEP / CONEP; 

 Plataforma Brasil; 

 Aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido; 

 Eventos adversos: documentação e monitoramento; 

 Atribuições de um coordenador de estudos; 

 Principais características de estudos clínicos randomizados. 


