
 

 

EDITAL –080 /2020 

 
Venha fazer parte de nossa equipe e nossa história participando do nosso processo seletivo através 

do Edital da vaga. 

 

                                              Técnico em Necropsia-Hospital de Base 

Código v2054823 

Nº de Vagas 01 

Benefícios Vale-transporte e alimentação no local 

Salário/Jornada de Trabalho 36 horas semanais - R$ 2.256,05 mensal 

Escala de Trabalho De acordo com a necessidade do IGESDF 

Regime de Contratação CLT 

Prazo de Contratação Indeterminado (após o período de experiência) 

Local de Trabalho Hospital de Base 

Atividades/Responsabilidades - Receber pacientes que foram a óbito no hospital ou, se 
necessário, de outras unidades do IGESDF, trazidos das unidades 
clínicas, conferindo os registros da alta por óbito, no prontuário 
eletrônico, para fazer a guarda dos cadáveres, visando à correta 
identificação e preservação;  
- Fazer a guia de remoção no plantão policial, quando da 
ocorrência de mortes de causas externas, para que o Instituto 
Médico Legal seja acionado, faça a retirada do cadáver e 
proceda ao exame;  
- Liberar cadáveres após reconhecimento pelos familiares, 
orientando estes quanto ao registro em cartório da Declaração 
de óbito, para sepultamento;  
- Executar técnicas de formolização, embalsamento e de 
necropsia, preparando substâncias empregadas nestas técnicas, 
objetivando a conservação dos corpos para translado;  
- Preparar sala de necropsia, separando o material cirúrgico, 
executando a retirada de cadáver da câmara fria, transporte e 
colocação do cadáver sobre a mesa de necropsia para realização 
do exame necroscópico pelo médico patologista;  
- Realizar necropsia, sob supervisão do médico patologista, 
conhecendo técnicas de abertura do corpo e retirada de órgãos 
internos isoladamente ou em bloco, para auxiliar o exame pelo 
patologista no estabelecimento do diagnóstico; 
- Coletar amostras de órgãos, durante a necropsia, sob 
supervisão do médico patologista, para realização de exames; - 
- Dar apoio ao médico patologista, no registro ectoscópico 
textual e fotográfico, e na dissecção de órgãos para análise de 
óbito; 
- Dar apoio no registro de doenças de notificação compulsória, 
preparando, guardando e entregando materiais biológicos ao 
LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública);  
- Receber materiais biológicos, conferindo os registros colhidos 
no hospital, verificando a correspondência de cada amostra com 
a respectiva requisição, no prontuário eletrônico;  
- Registrar no sistema e no livro de biopsias, para identificação e 
numeração interna, as amostras (biopsias e peças cirúrgicas);  
- Guardar ou resgatar na sala de reservas, material retirado de 
autopsias, biopsias e peças cirúrgicas para reutilização e estudo 



 

pelo médico patologista ou por solicitação do paciente; 
 - Organizar e limpar utensílios e as salas de clivagem e 
necropsia, para conservação e higiene; 
- Preparar peças cirúrgicas para clivagem (abrir órgãos ocos, 
fatiar órgãos sólidos, serrar segmentos ósseos) no intuito de 
garantir melhor fixação das biopsias, evitando a destruição dos 
tecidos por enzimas, bactérias ou fungos, facilitando o exame 
anatomopatológico macroscópico e microscópico;  
- Executar a macroscopia de pequenas biopsias, peças cirúrgicas 
simples e amputações, sob orientação do patologista, 
objetivando dar maior rapidez na execução dos exames;  
- Separar, preparar e encaminhar materiais biológicos 3 meses 
após o diagnóstico para incineração,  
- Preparar formol tamponado, soluções de descalcificação, de 
revelação de linfonodos e de fixação com tinta nanquim, 
objetivando melhoria na qualidade na execução das amostras;  
- Guardar e gerenciar materiais de consumo, fazendo planilhas, 
visando o controle de estoques;  
- Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área 
de atuação. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pré-requisitos 

Obrigatórios: 
 

- Curso Técnico em Necropsia, comprovado por meio de 
certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC); 

  - Experiência comprovada, mínima de 06 (seis) meses na área de 
necropsia, comprovada por meio da carteira de trabalho ou 
declaração emitida pela empresa devidamente carimbada e 
assinada. 
 

Desejáveis: 
- Experiência mínima de 06 meses nas áreas de anatomia 
humana, ou anatomia patológica (patologia cirúrgica), ou 
medicina legal; 
- Curso de Qualificador em Anatomia e/ou graduação na área 
da saúde que o curso contemple anatomia e fisiologia humana; 
- Conhecimento em Pacote Office. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 

1. Período de Inscrições: 26/03/2020 até 03/04/2020 

2. Análise curricular (fase eliminatória eclassificatória): 
2.1 Formação exigida no cargo: 5 pontos 
2.2 Curso de especialização na área: 2 pontos 
2.3 Tempo de experiência na área: De 1 a 6 pontos - Mínimo de 6meses; 

 
Atenção: O candidato que não alcançar a pontuação mínima nos critérios: formação (5 pontos) e 
tempo de experiência na vaga (1 ponto), estará automaticamente, eliminado do processo quando se 
tratarem de requisitos obrigatórios. 

 

 
3. Avaliação de Conhecimentos (fase eliminatória eclassificatória): 

3.1 Testes Presenciais 
O candidato poderá passar por testes presenciais de conhecimentos específicos. Quando for o caso, 
os candidatos receberão via e-mail os conteúdos abordados nesta avaliação. 

 
 

4. Avaliação Técnico-Comportamental (fase eliminatória eclassificatória): 
4.1 Entrevista por Competências: ocandidato passará por entrevista porcompetência,sendo 
pontuado da seguinte maneira: 
- INSATISFATÓRIO (de 0 a 2pontos) 
As habilidades ou as exigências do quesito não são atendidas plenamente pelo candidato. Nível de 
competência baixo, necessitando de melhorias. 
- INSUFICIENTE (de 3 a 4pontos) 
Quando o quesito avaliado aponta grave deficiência, que compromete o desempenho das atividades. 

- REGULAR (de 5 a 6pontos) 
As habilidades ou as exigências do quesito requerem melhoria. Atinge parcialmente as exigências da 
função. Necessita de treinamento direcionado. 
- BOM (de 7 a 8pontos) 
Atende as exigências do quesito plenamente. Desenvolve o referido quesito de maneira plena. 
- MUITO BOM (de9 a 10pontos) 
Ultrapassa os níveis exigidos no quesito. Supera as expectativas de atendimento do quesito. 

 



 

>> A nota de aprovação nesta etapa será 6,0. 
 

4.2 Testagempsicológica: o candidato poderá passar por testagem psicológica, caso seja necessário 



 

para o exercício cargo e será pontuado da seguinte maneira: 0, não atende. 10, atende. 
 

5. Entrevista Requisitante (fase eliminatória eclassificatória): 
Essa etapa será realizada pelo gestor detentor da vaga com parecer de favorável ou não à 
contratação, sendo pontuado da seguinte maneira: 

 
- INSATISFATÓRIO (de 0 a 2pontos) 

As habilidades ou as exigências do quesito não são atendidas plenamente pelo candidato. Nível de 
competência baixo, necessitando de melhorias. 

- INSUFICIENTE (de 3 a 4pontos) 
Quando o quesito avaliado aponta grave deficiência, que compromete o desempenho das atividades. 
- REGULAR (de 5 a 6pontos) 
As habilidades ou as exigências do quesito requerem melhoria. Atinge parcialmente as exigências da 
função. Necessita de treinamento direcionado. 
- BOM (de 7 a 8pontos) 

Atende as exigências do quesito plenamente. Desenvolve o referido quesito de maneira plena. 
- MUITO BOM (de9 a 10pontos) 
Ultrapassa os níveis exigidos no quesito. Supera as expectativas de atendimento do quesito. 

 

>> A nota de aprovação nesta etapa será 6,0. 

 
6. Informações Gerais: 
- Todos os processos seletivos divulgados pelo IGESDF são destinados, também, à Pessoa com 
Deficiência - PCD, em atendimento à lei 8.231/91 art.92. Sendo obrigatória a comprovação pormeio 
de laudo técnico. 

 
- O candidato, ao se inscrever, declara ter conhecimento deste Edital de Vaga e das Condições Gerais, 
disponibilizado no endereço eletrônico http://www.igesdf.org, bem como declara ter conhecimento 
do Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão de Pessoal do IGESDF, que faz parte 
integrante deste Edital, e está disponível noendereçoeletrônicohttp://www.igesdf.org 

 
- O período de experiência mínimo exigido é de 06 meses, considerado como critério de 
pontuação período de experiênciasuperior. 

 

- Os candidatos aprovados em processo seletivo, inclusive aqueles em Cadastro Reserva existentes 
do IGESDF e futuros, poderão ser aproveitados para preenchimento de vagas em qualquer unidade 
do IGESDF. 

 
7. Convênios Institucionais: 

- Academia BlueFit: ww.bluefit.com.br/ 
- Anhanguera: www.anhanguera.com/home/ 
- C2 Contadores Associados:www.c2contadores.com.br 

- Chaplin Barbearia; 
- Escolas de idiomas CNA :www.cna.com.br 
- Eurobike: www.eurobike.com.br 
- Faculdade Unyleya: www.unyleya.edu.br/institucional 
- IPOG : www.ipog.edu.br/home 
- Senac: www.senac.br/ 

 

8. Recursos: 
Os candidatos poderão apresentar recursos, exclusivamente via e-mail (selecao.hb@igesdf.org.br) 
até 48 horas após da data de divulgação do resultado final do processo seletivo. 
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