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Edital Nº 013/2020 – Recrutamento Externo UNIDEP 

GESTA - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

O Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP) torna pública a abertura das 

inscrições para o processo de seleção externo para preenchimento de vaga de Técnico em 

Laboratório.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

• Nome da vaga prevista neste edital: Técnico de laboratório 

• Setor de alocação da vaga: Laboratórios – cursos área da saúde 

• Período de inscrições: 26/11/2020 até 06/12/2020 – atenção para as orientações de 

inscrição informadas no tópico 4 deste edital. 

• Remuneração e benefícios: Será informado aos candidatos selecionados para 

entrevista. 

 

2. REQUISITOS PARA OCUPAR A VAGA 

2.1 Formação 

Curso técnico e/ou graduação na área de Enfermagem 

 

2.2 Experiência 

Experiência em atividades de laboratório, tais como: assistência aos usuários do 

laboratório, conservação e preparação do laboratório, supervisão e controle de utilização de 

materiais em geral.  Será um diferencial para análise experiência em atendimento hospitalar. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A VAGA 

3.1 Principais atribuições: 

• Preparação do laboratório para aulas práticas 

• Prestar assistência técnica aos usuários do laboratório 

• Zelar pela manutenção, limpeza e conservação do laboratório 

• Controlar e supervisionar a utilização de materiais em geral 

• Cumprir as normas institucionais  
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3.2 Habilidades e competências: 

• Capacidade de trabalhar em equipe 

• Adaptabilidade 

• Ética 

• Confiabilidade 

• Atenção e concentração 

• Senso de organização 

• Comunicação assertiva 

• Sentir-se alinhado com os valores do Grupo AFYA Educacional: 

o Foco no aluno 

o Gente é tudo pra gente 

o Espírito empreendedor 

o Ser apaixonado 

o Inovação 

o Qualidade 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

4.1 Inscrição: 

Para se inscrever é necessário enviar e-mail com o currículo em anexo e no assunto 

“Vaga de técnico de laboratório” para gesta@unidep.edu.br. Descrever no corpo do e-mail um 

texto de no máximo 15 linhas abordando os tópicos: experiência profissional, características 

pessoais/profissionais e o motivo pelo qual deseja fazer parte do time UNIDEP. 

 

4.2 Análise e triagem de currículos:  

Todos os currículos e e-mails serão analisados e triados a partir das informações 

disponibilizadas pelos candidatos. 

 

4.3 Avaliações:  

As avaliações serão agendadas previamente pela equipe do GESTA com os candidatos 

selecionados para esta etapa. 

A avaliação do perfil será composta pela análise do currículo, avaliações 

comportamentais, prova técnica e entrevista. Podem ser utilizadas também outras ferramentas 

que o UNIDEP entender necessário para este processo de seleção. 

mailto:gesta@unidep.edu.br
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4.4 Entrevista por competência 

As avaliações serão agendadas previamente pela equipe do GESTA com os 

candidatos selecionados para esta etapa. 

 

4.5 Prova técnica 

A prova técnica será composta por dez questões (objetivas e dissertativas) e será 

agendada previamente pela equipe do GESTA com os candidatos selecionados para esta 

etapa. 

Os candidatos selecionados deverão comparecer com os documentos abaixo para 

realizar a prova técnica: 

o Cópia de diploma de graduação ou formação em técnico em Enfermagem 

o Cópia de RG e CPF 

 

4.6 Resultado e entrega de documentação 

O resultado do processo seletivo será informado para os candidatos finalistas de a 

partir de 15/12/2020. O candidato selecionado para ocupar a vaga será orientado quanto ao 

processo de admissão. 

Pato Branco, 26 de novembro de 2020 

 

 

_____________________________________ 

Cláudia Roberta Facin 

Pró-Reitora Administrativo Financeira 

 

 

_____________________________________ 

Jaqueline Bernardi Ferreira 

Coordenadora do GESTA 

 

 

____________________________________ 

Paula Rafela Conterno 

Coordenadora de Laboratórios 


