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PROCESSO SELETIVO - FEVEREIRO/2016

(Analista Clínico – Laboratório de Análises Clínicas)

A Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Passos,  no  uso  de  suas  atribuições  e

através  do  Setor  de  Gestão  de Pessoas  informa que abrirá  inscrições  para  o

processo seletivo de Analista Clínico.

1. Das Disposições Preliminares

REQUISITOS BÁSICOS:

1.1 Formação Superior ou cursando último período em  BIOMEDICINA,

FARMÁCIA BIOQUÍMICA E BIÓLOGO.

1.2 Estar inscrito no seu respectivo Conselho Regional (ou se inscreverem

no conselho após aprovação).

1.3 Disponibilidade em residir em Passos – MG.

1.4 Os candidatos que não fizerem as inscrições nas datas marcadas ou

não preencherem os requisitos básicos não serão selecionados.

1.5 O candidato que deixar de comparecer a qualquer fase do Processo

Seletivo será automaticamente desclassificado.

1.6 Os candidatos deverão obter um mínimo de 60% (sessenta por cento)

na Prova Teórica para poderem participar das etapas seguintes.

1.7    Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos durante as provas.
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2. Do Cargo

2.1  Jornada de Trabalho: 44 horas semanais – em regime de escala.

3. Das Inscrições

3.1 Período de Inscrições:

20/01/2016 à 15/02/2016

As inscrições deverão ser realizadas através do site.

3.1.1 Internet (Site)

Primeiro etapa: Cadastrar seu currículo na área Trabalhe Conosco do site

da  Santa  Casa  de  Passos  (http://www.scmp.org.br/trabalhe-conosco-

iniciar), 

Observação: Caso  o  candidato  já  tenha  cadastro  no  Trabalhe  

Conosco não precisa realizá-lo novamente, apenas atualizá-lo.

Segunda  etapa: Para  se  inscrever  no  Processo  Seletivo  de

Enfermagem, você deve acessar o edital da vaga que se localiza no site

da Santa Casa de Passos (http://www.scmp.org.br/home). 
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Para finalizar o cadastro para o Processo Seletivo, você deve inserir seu

CPF e clicar na palavra INSCREVER que fica localizado no final da página

do edital. 

Automaticamente você já estará inscrito no processo e deverá comparecer

na data agendada para prova teórica com o comprovante de inscrição.

3.1.2 Para os colaboradores internos o recebimento de currículos ocorrerá

de 2ª à 6ª das 8h00 às 16h00 no setor Gestão de Pessoas.

3.1.3  As pessoas com deficiência deverão apresentar laudo específico no

dia da prova teórica.



4. Do Processo Seletivo

4.1 Avaliação Psicológica e Redação

Data: 16/02/2016 (terça-feira)

Horário: 08h00 às 09h30

 Local da Prova: CEDUC – Sala de Treinamento I

Endereço: Rua Santa Casa, 164

4.1.1 Avaliação Teórica

Data: 16/02/2016 (terça-feira)

Horário: 09h30 às 11h30

 Local da Prova: CEDUC – Sala de Treinamento I

Endereço: Rua Santa Casa, 164

4.1.1 Documentos e materiais necessários para Prova Teórica:

- Documento com foto;

- Lápis, caneta (preta ou azul), borracha. 

4.2 Entrevista

Data:18/02/2016 (quinta-feira)

Horário - agendado com cada candidato.

Local da Entrevista: CEDUC (Sala de Treinamento I)

Endereço: Rua Santa Casa nº 164

4.2.1  O  não  comparecimento  em  qualquer  uma  das  etapas  exclui  

imediatamente o candidato(a).



5.Da Apuração dos Pontos

5.1 Prova Teórica 

Valor: 60% de acertos

5.2 Análise de Currículo

Aprimorando: 3 pontos

Pós graduação: 5 pontos

Colaborador da Santa Casa de Passos: 5 pontos

           

5.3 Entrevista e Exame

A  não  obtenção  de  desempenho  satisfatório  no  exame  psicotécnico  e  

entrevista é de caráter eliminatório.

O desempenho não correspondente às competências necessárias à vaga é  

fator de eliminação.

5.4 A  validade  do  concurso  será  de  seis  (6)  meses.  O  candidato(a)

aprovado não convocado(a) neste período deverá participar novamente de

um processo seletivo para ser contratado. A data deve ser contada a partir

da divulgação dos resultados finais do processo seletivo.

6. Dos Resultados

6.1 Os resultados de todo processo seletivo serão disponibilizados no site:

www.scpassos.org.br  .

Nas seguintes datas abaixo:

Prova teórica: 17/02/2016 (quarta-feira)

Entrevista: 19/02/2016 (sexta-feira)
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6.2 Os candidatos não aprovados poderão entrar em contato com o setor

de Gestão de Pessoas para terem acesso aos seus resultados e provas, no

prazo de uma semana após a divulgação do resultado final.

7. Conteúdo da Prova Teórica

1. Acreditação Hospitalar;
2. Planejamento Estratégico e Gestão por Competência;
3. Hematologia
4. Parasitolgo
5. Bacteriologia
6. Hematologia
7. Parasitologia
8. Uroanálise
9. Sorologia

10. Imunohematologia
11. Bioquimica clinica
12. Imunologia
13. Hôrmonio
14. Líquor e Líquidos Orgânicos que não sangue e urina. 
15. Tema Livre (Agua Reagente, biossegurança, controle de qualidade e gestão

na fase  pré analítica, analítica e pós analítica do laboratório, ferramentas

de gestão da qualidade, Resoluções da RDC 302

8. Referência Bibliográfica

Matthew R. Pincus; Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry,

21ª Edição Ed Manole ,Rio de Janeiro, 2013.

      10. Das Disposições Gerais

Os casos não previstos no presente informativo serão resolvidos pelo setor

de Gestão de Pessoas.

Obs.:  Qualquer  dúvida  estaremos  à  disposição  através  do  e-mail:

processoseletivo@scpassos.org.br

Passos, 20 de Janeiro de 2016.
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