Barretos, 27 de Maio de 2019

Edital de Seleção de Dosimetrista para Atuar na Radioterapia da
Fundação Pio XII
O Hospital de Amor - Hospital de Câncer de Barretos torna pública, por meio deste edital, as
normas para o processo seletivo de Processadores de Imagem (Dosimetrista) para atuarem no
Departamento de Radioterapia.

1 - Objetivo:
Atuar na área de Radioterapia realizando planejamentos, delineamentos, controles de qualidade,
todos os passos para conclusão da ficha técnica de tratamento do paciente, participando dos
processos de implementação de novas tecnologias, supervisionando os processos realizados pelos
técnicos de radiologia, assim como participando dos demais processos administrativos relacionados.
Por se tratar de uma área multidisciplinar, toda tarefa desenvolvida é realizada em conjunto com
profissionais médicos, físicos e/ou técnicos e tecnólogos de radiologia ou com a supervisão de
médicos e/ou físicos do Departamento.

2 - Público Alvo:
2.1 - Os candidatos deverão ser Tecnólogos em Radiologia e Técnicos em Radiologia (Curso,
experiência ou estágio comprovado como dosimetrista em Radioterapia), ou ter feito
Residência/Aprimoramento em Dosimetria Clínica em Instituição que ofereça o curso.

3 - Pré-requisitos
3.1 - Inglês: Nível intermediário.
3.2 - Conhecimento básico do pacote Office: Word, Excel, PowerPoint.
3.2 - Disponibilidade para atuar em dedicação exclusiva.
3.3 - Disponibilidade de 44 horas semanais.

4 - Número de Vagas:
Será disponibilizadas 1 (uma) vaga para contratação imediata no Departamento de Radioterapia
do Hospital de Amor.

5 - Período de Inscrições:
O período de inscrições será do dia 27 de Maio de 2019 à 06 de Junho de 2019.

- Procedimentos para as Inscrições:
5.1 - Cada candidato deverá efetivar seu pedido de inscrição enviando seu currículo em formato
PDF, para o endereço eletrônico andresa.rh@hcancerbarretos.com.br com cópia para
fisicosrt@hcancerbarretos.com.br, colocando no assunto “Candidato ao Processo Seletivo para
Vaga de Dosimetrista - Radioterapia” até a data estabelecida no item 5 desde edital.
5.2 - A Comissão Organizadora não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem o envio do email com os dados curriculares em anexo.
5.3 - Antes de efetuar o pedido de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de
que preencherá todos os requisitos exigidos.
5.4 - Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não anexar a cópia do currículo no formato PDF no e-mail enviado para inscrição.

6 - Documentos:
6.1 - Documento de identificação atualizado com foto (RG ou carteira de habilitação)
6.2 - Currículo em PDF resumido.
6.3 - Uma breve descrição do candidato no e-mail justificando os motivos pelo qual gostaria de ser
dosimetrista da Fundação Pio XII.
6.4 - Diploma do Curso ou Certificado de conclusão em formato PDF.
6.5 - Diploma ou Declaração de maior titulação que tiver feito na área de Radioterapia.
(Especialização, Pós-graduação, estágio observacional, etc.)

7 - Seleção:
7.1 - O processo seletivo será realizado por uma comissão formada pela Coordenação do
Departamento de Radioterapia, Processadores de Imagem do Departamento de Radioterapia
(Dosimetristas) e membros do Departamento de Recursos Humanos da Fundação Pio XII, em
quatro fases:
• A primeira fase, de caráter eliminatório, consistirá na análise dos documentos solicitados no
item 6 (Currículo, Diplomação, etc) enviados até às 23:59 horas do dia 06 de Junho de 2019.
• A lista de candidatos pré-selecionados nesta primeira fase será divulgada no dia 07 de Junho
de 2019 por e-mail para todos os candidatos classificados, os candidatos que não receberem o
e-mail de retorno não foram pré-selecionados.

• A segunda fase, de caráter eliminatório, consistirá em um prova de conhecimentos gerais em
radioterapia que será realizado no dia 10 de Junho de 2019 às 09:00 hs no Departamento de
Recursos Humanos da Fundação Pio XII. Nessa fase classificarão 10 candidatos. A nota
mínima nesta fase será de 60 PONTOS de um total de 100 pontos. Caso haja mais que 10
candidatos nessa fase, a classificação será por melhores nota da prova.
• A lista de candidatos selecionados para a terceira fase será divulgada no mesmo dia às 13:00
horas.
• A terceira fase, de caráter eliminatório, consistirá de entrevista do candidato. Essa fase será
aplicada somente aos 10 classificados na segunda fase. Essa fase será realizada no mesmo dia
da segunda fase, no período vespertino. Serão selecionados 5 candidatos para quarta fase.
• A quarta fase consistirá de prova prática de conhecimentos técnicos de tratamentos de
pacientes, planejamentos de planos de tratamentos, delineamentos de estruturas em imagens
tomográficas em um sistema de planejamento no mesmo dia a partir das 16:00 hs.
• A nota final do processo será obtida através da fórmula abaixo:
Nota Final = [0,30 x (Prova escrita) + 0,30 x (Entrevista) + 0,40 x (nota da prova prática)] x100
7.2 - Critérios de desempate no resultado final:
• Maior pontuação na prova prática;
• Experiência na área;
• Maior idade.

8 - Resultados da Seleção:
O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Pio XII e a Comissão do Processo
Seletivo, serão responsáveis por divulgar o resultado final com a classificação dos candidatos até
o dia 11 de Junho de 2019.

9 - Disposições finais:
9.1 - O pedido de inscrição do candidato implica na sua aceitação às normas para o presente
processo seletivo contidas neste edital e em quaisquer outras publicações relativas ao mesmo
processo oficialmente divulgadas pela comissão organizadora.
9.2 - Será considerado desclassificado o candidato que deixar de cumprir ou atender as normas
publicadas para este processo seletivo.
9.3 - São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de
seu endereço eletrônico e/ou informações pessoais contidas no currículo.

10 - Conteúdo da prova da segunda e quarta etapa:
• Física das radiações;
• Radioproteção;
• Planejamento de tratamentos por região anatômica;

• Métodos de cálculos de Unidades Monitoras;
• Imaginologia médica (Raio-X, Tomografia, Ressonância Magnética, Ultrassonagrafia,
PET-CT, etc.);
• Simulação virtual;
• Anatomia;
• Controles de qualidades em Radioterapia (Diários Mensais e Anuais);
• Delineamentos radioterápicos.

11 - Informações:
A vaga é para contratação imediata e o primeiro colocado tem até o dia 1º de Julho para
assumir a vaga, lembrando que o dia da contratação fica a cargo da disponibilidade do RH para
realização da Integração, somente após a participação da Integração o novo funcionário pode
trabalhar no Hospital de Câncer de Barretos e esse processo só ocorre duas vezes ao mês.
Informações
adicionais
fisicosrt@hcancerbarretos.com.br.
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