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EDITAL 24/2023 
 

PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS A AUXILIARES DAS FACULDADES 
INTEGRADAS DE OURINHOS 

 
 

Sra. Gláucia Hellen Librelato Gonçalves, Reitora da Unifio Centro Universitário das 
Faculdades Integradas de Ourinhos, em conformidade com o Regimento Geral, torna 
público que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de candidatos à 
Auxiliar Técnico de Laboratório, de acordo com o presente edital. 
 
I - DAS INSCRIÇÕES 
 
I.I– As inscrições devem ser feitas por meio eletrônico, no site 
www.unifio.edu.br/home/trabalhe-conosco-processos-seletivos, no período de 
20/01/2023 a 24/01/202, através do preenchimento de ficha de inscrição própria, 
constante no site. 
 
II – DAS VAGAS EXISTENTES 
 

CARGO LOTAÇÃO Nº VAGAS HORÁRIO REMUNERAÇÃO 
 

Auxiliar técnico de 
Laboratório 

 

 

Laboratórios 
 

02 
 

44 h/s 
 

R$ 1564,80 
+Vale refeição 

+ Vale alimentação 
 

 
 

II.1 – Descrição de Atividades do Cargo: 
 

A) Preparar reagentes e outros materiais utilizados em análises; 
B) Realizar coleta de material biológico, utilizando de técnicas especificas; 
C) Realizar a fixação e conservação de material biológico para manutenção do 

acervo; 
D) Cultivar material biológico (Células, bactérias ou fungos) utilizando de 

metodologias especificas; 
E) Utilização de microscópios ou lupas; 
F) Proceder a montagem de aulas reunindo equipamentos e material de consumo 

para serem utilizados em aulas, estágios e ensaios de pesquisa; 
G) Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo 

relativas a uma pesquisa; 
H) Proceder a limpeza e conservação de instalações, equipamentos e materiais do 

laboratório; 

http://www.unifio.edu.br/home/trabalhe-conosco-processos-seletivos
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I) Supervisionar as atividades de higienização dos equipamentos, vidrarias e descartes de 
material biológico; 

J) Orientar e monitorar o uso correto de uniformes e de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) correspondentes à atividade. 

K) Colaborar para o cumprimento e a aplicação das normas de segurança ocupacional. 

L) Monitorar programas de manutenção preventiva e periódica de funcionamento e 
conservação dos equipamentos. 

M) Lavagem e esterilização de vidrarias e materiais necessários; 
N) Proceder o controle de estoque de consumo do laboratório; 
O) Responsabilizar-se por pequenos depósitos e/ou almoxarifados do setor; 
P) Zelar pelo laboratório conjuntamente com o responsável; 
Q) Utilizar recursos de informática; 
R) Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas 

ao ambiente organizacional; 
S) Acompanhar e monitorar as atividades de seleção de fornecedores, 

procedência de alimentos, bem como a logística de compras e controle de 
estoque. 

T) Supervisionar as atividades de higienização de alimentos, utensílios, 
equipamentos e ambientes. 

U) Auxiliar nos demais laboratórios quando for solicitado. 
 

 

 III – DA SELEÇÃO 
 

III.1 - Os candidatos deverão possuir: 

a) No mínimo Ensino Médio Completo; 

b) Conhecimentos básicos de laboratório; 

c) Conhecimento/domínio de informática; 

d) Disponibilidade de horário nos períodos vespertino e noturno; 

e) Para uma das vagas preferencialmente experiência como auxiliar de nutrição; 
 

 

III.2 - O processo seletivo ocorrerá em duas fases sucessivas, todas com caráter 
eliminatório: 

1 – Entrevista e apresentação do curriculum vitae. 
2 - Prova de prática laboratorial. 
 
III.3 - Os processos de avaliação serão realizados conforme segue: 
 

Data Evento Horário Local 
 

20/01 a 24/01/2023 
 

Período de inscrições 
 

 

www.unifio.edu.br/home 

25/01/2023 Convocação para 18:00 www.unifio.edu.br/home 
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entrevista 

 
26/01/2023 

 

Entrevista e 
apresentação do 
curriculum vitae. 

 

18:00  
 

UNIFIO  
BR 153 Km 338 + 420m 
 

 

27/01/2023 
 

Convocação para 
prova prática. 

 
18:00 

 

https://www.unifio.edu.br 

        30/01/2023 Prova Prática. 18:00 UNIFIO  
BR 153 Km 338 + 420m 

 

III.4 - Para fins de desempate, serão considerados os seguintes itens: 

a) formação acadêmica; 

b) experiência profissional na área de formação; 
 

 

IV - PROGRAMA PARA PROVA PRÁTICA  
 
 

- Vidrarias; 
- Preparo de soluções; 
- Diluições; 
- Pesagem; 
- Equipamentos laboratoriais de análise, química, física e biológica. 
- Elaboração de cálculo de operações básicas em planilha de Excel. 
 
 
V – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora e Diretoria Geral. 

2 – É permitido o uso de calculadora; 

3 – É terminantemente proibido e de caráter desclassificatório a consulta de celulares, 
smartphone e ou manuais;  

4 – Os candidatos aprovados e convocados pela Instituição de Ensino deverão 
apresentar a documentação necessária ao Departamento de Recursos Humanos, para 
a contratação celetista. 

 
Ourinhos, 19 de janeiro de 2023. 

 
 

Glaucia Hellen Librelato Gonçalves 

Reitora – UNIFIO 


