
 

 

EDITAL N° 01/2020 
 

A Pró-reitoria Acadêmica da Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico, 

mantenedora do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), torna pública a 

realização do Processo Seletivo destinado ao recrutamento para vaga de Profissional 

Orientador na área de Analises Clínicas e Citologia Clínica. 

 

1 – Das áreas 

O processo de seleção destina-se ao recrutamento de Analista Clínico e Citologista 

Clínico para atuar no Laboratório Escola. 

  

2- Das vagas 

Será ofertada 01 (uma) vaga. 

 

3- Dos Requisitos 

Ser graduado em Biomedicina ou Farmácia com experiência comprovada de 6 meses de 

atuação em análises clínicas e 6 meses de atuação citologia clínica. 

 

4- Das inscrições 

As inscrições serão realizadas na Gerência de Gestão de Pessoas da Asces-Unita, no 

período de 10 de março a 16 de março de 2020 das 8h às 13h e das 14h às 17h, ou pelo 

e-mail: lyciamaciel@asces.edu.br, sendo obrigatória a apresentação do currículo do 

candidato e a ficha de inscrição no link (disponível através do link 

http://www.asces.edu.br/arquivos/downloads_623.doc ), 

 

5 – Da seleção 

A seleção seguirá 03 (duas) etapas que estão assim descritas: 

 

1ª Etapa: Análise do currículo, onde serão observadas a formação acadêmica e as 

experiências profissionais.  

Data: 17/03/2020 

Resultado da 1ª Etapa: 17/03/2019 a partir das 16h no site da Asces. 

 

http://www.asces.edu.br/arquivos/downloads_623.doc


 

 

2ª Etapa: Entrevista  

Data: 18/03/2020 

Local: Sala C 103 situada na Sede Campus I, na Avenida Portugal, 584, Bairro: 

Universitário, Caruaru-PE. 

Horário: A partir das 14h  

 

3ª Etapa: Prova de Conhecimentos. 

Data: 19 e 20/03/2020 

Local: Sala 216 do prédio dos laboratórios, situada no Campus II, na Avenida 

Portugal, 1019, Bairro: Universitário, Caruaru-PE. 

 

A Prova de Conhecimentos contemplará os conteúdos pertinentes às áreas de Análises 

Clínicas e Citologia Clínica. O candidato deverá comparecer ao local da prova usando 

sapato fechado.  

 

6 – Do resultado 

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 23/03/2020 a partir das 16h, 

na Gerência de Gestão de Pessoas da Asces/Unita e por via eletrônica 

(www.asces.edu.br). O resultado final constará apenas os nomes dos candidatos 

aprovados de acordo com o número de vagas oferecidas neste edital, reservando-se à 

Instituição o direito de formar cadastro de reserva com os demais classificados pelo prazo 

de 01 (um) ano, a contar da data da presente seleção. 

 

7 – Dos casos omissos 

A Comissão Avaliadora é soberana e não caberá grau de recurso à sua decisão. 

 

 

 

 

 

Asces/Unita 

 

http://www.asces.edu.br/

