PROCESSO SELETIVO 002/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – HCP GESTÃO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA
ANEXO 02.A
INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS DO PROCESSO SELETIVO
HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA ADMISSÃO; SALÁRIO BASE; JORNADA DE TRABALHO; NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA);
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO; DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS POR COMPETÊNCIA

UNIDADE HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
CÓDIGO

VAGA

HABILITAÇÃO
Ensino Médio ou Superior Cursando. Experiência
administrativa de no mínimo 6 meses ininterruptos.

A201

A202

A203

em

área

ADMISSÃO
IMEDIATA

VAGAS
CADASTRO
RESERVA

1

3

PCD

CARGA
HORÁRIA

0

40H

SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO
(R$)

1.380,62

45,00

ATRIBUIÇÕES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Atendimento ao público pessoalmente e por telefone, fornecendo e recebendo informações; manusear documentos variados, cumprindo todo o
procedimento necessário referente aos mesmos; conferir, distribuir e registrar a entrada e saída de documentos conforme normas; classificar e
arquivar documentos conforme procedimentos; organizar agendas das chefias; manter contatos com outras instituições, localizando pessoas,
transmitindo recados; manter atualizados o cadastro do setor; ler, informar e despachar documentos com a chefia imediata.
Ensino Médio ou Superior Cursando. Experiência em área
administrativa. Procedimentos administrativos, organização de
documentos, controle de Nota Fiscal, Cadastro produto no sistema
0
2
0
40H
1.380,62
45,00
SOULMV, Troca Mouse, Teclado, Toner, aparelho telefônico, planilhas,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO textos.
(TI)
ATRIBUIÇÕES
Controlar em tempo hábil vencimento de notas fiscais emitidas pelos fornecedores; Analisar Nota fiscal dos fornecedores comparando-as com o
contrato; Entrar em contato com fornecedor quando necessário; Cadastro em geral no sistema SOULMV; Protocolar documentos enviados a setores
dentro da instituição; Executar atividade básicas pertinente a hardware, software e impressoras. Funções Administrativas inerentes à área
(relatórios); Pesquisa constante, para possível utilização de novas tecnologias ou novos processos administrativos.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso Técnico ou
Superior (Em andamento – Tecnologia da informação), fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
0
2
0
40h
1.380,62
45,00
Experiênciacomprovada
na
função
de
no
mínimo
6
meses
ininterruptos.
ASSISTENTE DE TI (DIARISTA)
Experiência com informática referente aos conhecimentos solicitados.
ATRIBUIÇÕES
Atender os usuários do HCPGESTÃO nas questões referentes à infra-estrutura de informática, proporcionando qualidade e tempo de resposta /
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A204

ASSISTENTE DE TI
(PLANTONISTA)

A205

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

A206

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

A207

MAQUEIRO

atendimento adequado; Manter os softwares e hardwares necessários ao funcionamento da área de Tecnologia da Informação do Hospital; Manter
parque informático da empresa em perfeito funcionamento, resolvendo problemas de hardware e solicitar encaminhamento para assistência técnica
especializada quando necessário; Executar atividade pertinente a hardware, software, telefonia e impressoras. Funções Administrativas inerentes à
área (relatórios – Inventários) Pesquisa constante, para possível utilização de novas tecnologias ou novos processos.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso Técnico ou
Superior (Em andamento – Tecnologia da informação), fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.
0
2
0
12x36
1.380,62
45,00
Experiênciacomprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
Experiência com informática referente aos conhecimentos solicitados.
ATRIBUIÇÕES
Atender os usuários do HCPGESTÃO nas questões referentes à infra-estrutura de informática, proporcionando qualidade e tempo de resposta /
atendimento adequado; Manter os softwares e hardwares necessários ao funcionamento da área de Tecnologia da Informação do Hospital; Manter
parque informático da empresa em perfeito funcionamento, resolvendo problemas de hardware e solicitar encaminhamento para assistência técnica
especializada quando necessário; Executar atividade pertinente a hardware, software, telefonia e impressoras. Funções Administrativas inerentes à
área (relatórios – Inventários) Pesquisa constante, para possível utilização de novas tecnologias ou novos processos.
Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de ensino
médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
1
3
0
40H
998,00
45,00
da Educação. Desejável curso de informática. Experiência comprovada
na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Auxilia nas atividades administrativas nas diversas áreas da instituição; Elaboração de controles através de planilhas; prestar informações para
diversas áreas;Atualização de cadastro e atendimento aos cliente interno e externo;Análise detalhada de documentos recebidos; Acompanhar
processos administrativos verificando prazos estabelecidos; Emissão de formulários, coleta de dados e entrega de resultados dos processos
solicitados; Recebimento de relatório das áreas para realizar a compilação dos dados enviando aos gestor direto; Requisitar, receber, conferir e
distribuir materiais
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino
médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
1
1
0
40h
998,00
45,00
da Educação. Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Realizar a manutenção de reparos de consertos de elétricos; reparos em pisos, paredes, tetos e cobertas; pintura em geral; atender às solicitações de
manutenção predial; realizar ações para manter as instalações do hospital em bom funcionamento e condiçõesseguras de trabalho; realizar pequenos
reparos e promovendo adaptações de infra-estrutura e layout. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino
4
12
1
12X36
998,00
45,00
médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo ministério
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A208

A209

A210

da educação e experiência comprovada na função de no mínimo 6
meses ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Realizar atividades inerentes ao cargo. Cumprir e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição. Contribuir para o constante aprimoramento dos
serviços. Transportar pacientes em macas ou cadeiras de rodas a serviços internos e externos da Instituição. Executar tarefas correlatas a critério do
superior.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino
médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
da Educação. Curso em Mecânica de refrigeração ou climatização;
Conhecimento em equipamentos de expansão direta e indireta (chiller
2
2
0
40H
1.242,56
45,00
condensação a água, bombas, fancoil's, fancoletes do tipo k-7 e Hi-wall,
exaustores e ventiladores; Conhecimento em sistema do tipo Split
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO System. Possuir certificação em curso NR 10. Experiência comprovada
(DIARISTA)
na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Realizar manutenção preventiva, corretiva e instalações em equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação; Executar teste, lubrificação
e regulagem nos sistemas de refrigeração e climatização; executar as manutenções e preencher as PMOC's conforme a periodicidade; Auxiliar e/ou
efetuar substituição de correias, rolamentos, polias, sensores, chaves de nível e bomba de drenagem; Auxliair nas instalações de equipamentos de
refrigeração ou climatização.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino
médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
da Educação. Curso em Mecânica de refrigeração ou climatização;
Conhecimento em equipamentos de expansão direta e indireta (chiller
2
2
0
12x36
1.242,56
45,00
condensação a água, bombas, fancoil's, fancoletes do tipo k-7 e Hi-wall,
exaustores e ventiladores; Conhecimento em sistema do tipo Split
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO System. Possuir certificação em curso NR 10. Experiência comprovada
(PLANTONISTA)
na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Realizar manutenção preventiva, corretiva e instalações em equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação; Executar teste, lubrificação
e regulagem nos sistemas de refrigeração e climatização; executar as manutenções e preencher as PMOC's conforme a periodicidade; Auxiliar e/ou
efetuar substituição de correias, rolamentos, polias, sensores, chaves de nível e bomba de drenagem; Auxliair nas instalações de equipamentos de
refrigeração ou climatização.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino
médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo ministério
PORTEIRO
5
15
1
12X36
998,00
45,00
da educação e experiência comprovada na função de no mínimo 6
meses ininterruptos.
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A211

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

A212

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
NEONATAL

A213

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

ATRIBUIÇÕES
Responsabilizar-se pela entrada e a saída de pessoas, observando o movimento das mesmas no saguão principal, nos saguões dos elevadores e nos
pátios e corredores do Hospital, baseando-se em regras de conduta predeterminadas pela instituição.
Técnico Completo ou Superior (Finalizando – Analista de Sistemas, ou
referente à área). Experiência com informática referente aos
conhecimentos solicitados. Idioma desejável: Inglês técnico.
Conhecimentos: Redes e seus protocolos, Active Directory, Hardware
0
2
0
40h
2.017,82
45,00
(Micros
e
Impressoras),
MS
Office,
LibreOffice, Windows, cabeamento, Telefonia analógica e SIP, suporte
em
impressoras,
suporte
hardware,
ativos
de rede, central telefônica.
ATRIBUIÇÕES
Atender os usuários do HCPGESTÃO nas questões referentes à infra-estrutura de informática, proporcionando qualidade e tempo de resposta /
atendimento adequado; Avaliar, testar, homologar, instalar e manter os softwares e hardwares necessários ao funcionamento da área de Tecnologia
da Informação do Hospital; Implementar e controlar as políticas de utilização dos recursos computacionais visando garantir a adequação às normas
de segurança; Manter parque informático da empresa em perfeito funcionamento, resolvendo problemas de hardware e encaminhando para
assistência técnica especializada quando necessário; Executar atividade pertinente a hardware, software e impressoras. Executar e verificar o backup
dos dados da empresa, diariamente. Administração da Intranet e seus compartilhamentos. Funções Administrativas inerentes à área (relatórios –
Inventários). Pesquisa constante, para possível utilização de novas tecnologias ou novos processos.
Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso
de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo
0
50
2
12X36
1.062,01
45,00
Ministério
da
Educação.
registro profissional
no Conselho Regional de Enfermagem.
ATRIBUIÇÕES
Mínimo de 1 ano de experiência ininterruptos na área específica
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino
médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
0
da Educação. Curso em segurança do trabalho;
ATRIBUIÇÕES

2

0

40h

1.417,79

45,00

1

0

40H

2.230,23

60,00

Experiência em unidade hospitalar- Experiência com treinamentos técnicos

A301

ANALISTA ADMINISTRATIVO
DE MANUTENÇÃO

NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO
Formação Acadêmica: Graduação em Administração concluída ou em
curso; Experiências Profissionais; Qualidade nas atividades
desenvolvidas; Iniciativa e Proatividade; Avaliação de Desempenho pelo
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A302

ANALISTA CONTÁBIL

A303

ANALISTA DE SISTEMAS

gestor imediato; Conhecimento do sistema MV e Ícaro, bem como da
lei federal 13.589/2018, Portaria nº 3523 ANVISA e RE nº09 ANVISA.
ATRIBUIÇÕES
Elaborar cronogramas das programações das manutenções preventivas e corretivas; Elaborar relatórios mensais de manutenção em geral; Executar
as rotinas administrativas do setor; Acompanhar os processos de manutenção elétrica, mecânica e civil, conforme as programações corretivas e
preventivas. Analisar chamados técnicos, elaborar inspeções e procedimentos, controlar indicadores de serviços e identificar oportunidades de
melhorias nos programas de manutenção. Acompanha tarefas de manutenção, consertos e reparos dos bens móveis da empresa. Relata sobre as
necessidades de manutenção de cada tipo de bem. Solicita o material necessário para os reparos e consertos. Atua em conformidade com as
determinações superiores e auxilia nas tarefs administrativas do setor de manutenção.
Certificado devidamente registrado de conclusão de curso de ensino
superior em contabilidade, fornecido por instituição de ensino
0
5
0
40H
2.230,23
60,00
reconhecido pelo MEC. Experiência comprovada na função de no
mínimo um ano ininterrupto.
ATRIBUIÇÕES
Experiência com lançamentos contábeis; Experiência em conciliações contábeis; Experiência em análises de balanço; Experiência em retenção de
impostos; Conhecimento em Excel; SPED.
Superior Cursando/Completo na área de TI ou afins. Experiência com
informática referente aos conhecimentos solicitados em unidade de
saúde.
Idioma
desejável:
Inglês
básico.
Conhecimentos:
Desenvolvimento de View para criação de Relatórios utilizando
MVREPORT;
Desenvolvimento de documentos eletrônicos pelo MV Editor; Suporte
do
sistema
SOULMV
(PEP,
PAGU,
0
2
0
40h
2.230,23
60,00
MGES, SACR...), monitoramento de ambiente, atualização de sistema,
MS
Office,
LibreOffice,
Windows,
Linux,
Hardware, PL/SQL, Oracle, Redes e seus protocolos, Active Directory,
Hardware
(Micros
e
Impressoras),
MS
Office, LibreOffice, cabeamento estruturado, manutenção de objetos
de
banco
de
dados
(Table,
Trigger,
Index,
Sequence, Constraint, Foreign Key, Check).
ATRIBUIÇÕES
Atender os usuários do HCP GESTÃO nas questões referentes à sistemas de informática, proporcionando qualidade e tempo de resposta /
atendimento adequado; • Suporte no ERP (SOULMV - (PEP, PAGU, MGES, SACR...)); • Atualização de Regras e SIGTAP do SOULMV; • Atualização da
licença do SOULMV; • Atualização de versão do sistema SOULMV; • Elaborar relatórios na aplicação do SOULMV (MVReport); • Executar atividade
pertinente a hardware, software e impressoras; • Testar, homologar, instalar e manter os softwares necessários ao funcionamento da área de
Tecnologia da Informação do Hospital; • Implementar e controlar as políticas de utilização dos recursos computacionais visando garantir a adequação

OR GA N I ZA ÇÃ O SOCI A L H OSP I TA L D E CÂN CER D E
P ER N A M B UCO - H CP GESTÃO

P ág in a 5 de
19

PROCESSO SELETIVO 002/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – HCP GESTÃO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA

A304

ANALISTA DE SUPORTE

A305

ASSISTENTE CONTÁBIL

A306

ASSISTENTE DE RH

A307

às normas de segurança; • Manter parque informático da empresa em perfeito funcionamento, resolvendo problemas de sistemas e encaminhando
para empresa especializada quando necessário; • Pesquisa constante, para possível utilização de novas tecnologias ou novos processos.
Superior Completo na área de TI. Experiência com informática referente
aos
conhecimentos
solicitados.
Idioma desejável: Inglês técnico. Redes e seus protocolos, Active
Directory, Hardware (Micros e Impressoras), MS Office,
LibreOffice, Windows, Linux, banco de dados (Oracle PL/SQL),
0
2
0
40H
2.230,23
60,00
cabeamento
estruturado,
Telefonia
Analógica
e
SIP, Rotinas de backup, File Server, Central Telefônica, NAS (Storage),
software
de
monitoramento
de
infraestrutura, suporte em impressoras, suporte hardware, ativos de
rede, central telefônica.
ATRIBUIÇÕES
Atender os usuários do Hospital nas questões referentes à sistemas de informática, proporcionando qualidade e tempo de resposta / atendimento
adequado; Avaliar, testar, homologar, instalar e manter os softwares, hardwares, impressoras e telefonia, necessários ao funcionamento da área de
Tecnologia da Informação da unidade; Implementar e controlar as políticas de utilização dos recursos computacionais visando garantir a adequação
às normas de segurança; Executar atividade pertinente a hardware, software e impressoras; Manter parque informático da empresa em perfeito
funcionamento, resolvendo problemas de sistemas e encaminhando para empresa especializada quando necessário; Funções Administrativas
inerentes à área (relatórios – Inventários); Pesquisa constante, para possível utilização de novas tecnologias ou novos processos. Suporte em
hardware, Software, Central Telefônica, Ativos de rede, Storage.
Ensino superior em andamento no curso de Ciências Contábeis,
reconhecido pelo MEC. Curso de informática. Experiência comprovada
0
1
0
40H
1.380,63
60,00
na função de no mínimo 6 meses inisterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Efetuar atividades administrativas; elaboração de controles através de planilhas; redigir comunicação interna, prestar informações para diversas
áreas; análise detalhada de documentos recebidos; acompanhar processos administrativos verificando prazos estabelecidos. Conhecimento em Excel.
Conhecimento na área contábil.
Cursando Ensino Superior em Administração, Psicologia ou áreas afins
0
2
0
40h
1.380,62
60,00
ATRIBUIÇÕES
de
RH
-Experiência

Experiência
com
demandas
da
área
Experiência comprovada na área de Recursos Humanos
Diploma ou declaração de conclusão do curso de engenharia, em
ENGENHEIRO EM SEGURANÇA instituição
reconhecida
pelo
MEC;
DO TRABALHO
Especialização
em
segurança
do
trabalho;
Registro do conselho regional.
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ATRIBUIÇÕES
Experiência profissional em unidade hospitalar

A401

ASSISTENTE SOCIAL
(DIARISTA)

A402

ASSISTENTE SOCIAL
(PLANTONISTA)

A403

ENFERMEIRO NEONATAL

A404

PSICÓLOGO (PLANTONISTA)

NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NÃO MÉDICOS
Diploma ou declaração de conclusão do curso de Serviço Social, em
instituição reconhecida pelo MEC; Registro do conselho regional de
2
2
0
30H
2.440,51
60,00
Serviço Social sem débito pendente; Experiência comprovada na área
hospitalar de no mínimo de 06 (seis) meses.
ATRIBUIÇÕES
Experiência em Unidade Hospitalar; Experiência em acolhimento à crianças e adolescentes em situação de risco; Experiência em urgência e
emergência; Experiência em atendimento à mulher vítima de violência; Experiência em Estudos de Caso com equipe Multi Disciplinar.
Diploma ou declaração de conclusão do curso de Serviço Social, em
instituição reconhecida pelo MEC; Registro do conselho regional de
0
2
0
12X60
2.440,51
60,00
Serviço Social sem débito pendente; Experiência comprovada na área
hospitalar de no mínimo de 06 (seis) meses.
ATRIBUIÇÕES
Experiência em Unidade Hospitalar; Experiência em acolhimento à crianças e adolescentes em situação de risco; Experiência em urgência e
emergência; Experiência em atendimento à mulher vítima de violência; Experiência em Estudos de Caso com equipe Multi Disciplinar.
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em
enfermagem, fornecido po instituição de ensino superior reconhecida
pelo MEC, acrescido de certificado em residência em enfermagem, com
área de abrangência em neonatologia, reconhecido pelo MEC e(ou)
pelo Conselho Regional de Enfermagem, ou de título de especialista em
enfermagem,
com
área
de
abrangência
em
0
25
1
12x60
2.294,43
60,00
neonatologia, reconhecido pelo
MEC e(ou)
pelo Conselho Regional de Enfermagem;
Registro profissional no conselho regional de
enfermagem.
Deve
possuir curso de habilitação em inserção de cateter central de inserção
periférica (PICC).
ATRIBUIÇÕES
Mínimo de 3 anos de experiência ininterruptos na área específica. -Curso de manejo em aleitamento materno; Curso de reanimação neonatal emitido
pela SBP válido; Curso de transporte neonatal emitido pela SBP válido;
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em
Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida
1
3
0
12X60
1.848,14
60,00
pelo Ministério da Educação e Registro ativo no Conselho de classe.
Experiência comprovada na área hospitalar de no mínimo de 06(seis)
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meses.

A501

MÉDICO ANESTESISTA
(PLANTONISTA)

A502

MÉDICO AUDITOR (DIARISTA)

ATRIBUIÇÕES
Experiência em Unidade Hospitalar. Experiência em acolhimento à crianças e adolescentes em situação de risco. Experiência em urgência e
emergência. Experiência em atendimento à mulher vítima de violência.
NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
ministério da educação com certificado de conclusão de residência
médica em anestesiologia, reconhecido pela comissão nacional de
0
20
1
12H
6.790,00
60,00
residência médica ou título de especialista em anestesiologia,
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo no
conselho de classe.
ATRIBUIÇÕES
Experiência em anestesia obstétrica, incluindo analgesia de parto; Experiência em anestesia pediátrica, inclusive neonatal; Experiência em anestesia
para exames de imagem (tomografia computadorizada e ressonância magnética); Experiência em ambulatório de pré-anestésico; Experiência em
anestesia para cirurgia ginecológica; Experiência em anestesia para endoscopia e colonoscopia; Experiência em sala de recuperação pós-anestésica;
Não ter objeção de consciência quanto à realização de atos anestésicos em pacientes submetidas ao aborto permitido por lei, visto sermos um
Hospital referência, que atende mulheres em situações de emergência, em que funciona o Centro de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência
Sony Santos; Prestar assistência médica de todos internados na unidade; Realizar parecer médico; Prestar assistência aos pacientes nas
intercorrências; Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os procedimentos realizados; Participar das reuniões multidisciplinares;
Preencher livro de ocorrência; Registrar não conformidades ocorridas; Manter a continuidade do serviço e a qualidade do atendimento ao paciente
dentro das normas e protocolos definidos; Orientar internos e residentes nas atividades diárias, bem como acompanhar os seminários e as discussões
de casos garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico, contribuindo para a formação profissional ética; Informar e esclarecer aos
acompanhantes o quadro clínico, o plano terapêutico e prognóstico do paciente; Cumprir os protocolos institucionais e o plano terapêutico da
unidade visando o atendimento de qualidade e propor melhorias quando achar necessário; Participar ativamente de capacitações e treinamentos
institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de ferramentas gerenciais
objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar na elaboração e
fortalecimento das políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de
acordo com as necessidades institucionais; Trabalhar de acordo com os princípios de Humanização do Hospital.
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina,
fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
ministério da educação e registro ativo no Conselho de classe com
0
1
0
20H
5.850,00
60,00
Curso de Especialização na área de Auditoria Médica e conhecimento
básico em informática. 01 01 01 20H 5.850,00 60,00 ATRIBUIÇÕES DO
ATRIBUIÇÕES
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A503

MÉDICO CARDIOLOGISTA
ADULTO (DIARISTA)

A504

MÉDICO CARDIOLOGISTA
PEDIÁTRICO (DIARISTA)

Supervisionar e avaliar os atos médicos, conforme protocolos reconhecidos em sistema de saúde, com a finalidade de garantir o direito do usuário, a
qualidade do serviço e a correta aplicação do recurso público; realizar a análise de processos documentações e relatórios gerenciais do SUS, SAI-SUS
(Sistema de Informação Ambulatorial), SIH-SUS (Sistema de Informação Hospitalar) e os demais que lhe venham substituir, atender e participar das
atividades de ensino e pesquisa conforme determinação do Serviço; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo/função.
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo
ministério da educação com certificado de conclusão de residência
0
4
0
20H
5.850,00
60,00
médica em cardiologia reconhecido pela comissão nacional de
residência médica ou título de especialista em cardiologia reconhecido
pela associação médica brasileira e registro ativo no conselho de classe.
ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos
pacientes; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe
multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras
necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de
ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais
atividades inerentes ao cargo; Estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica; requisitar, realizar, analisar e interpretar exames
complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; cumprir com sua carga horária, previamente construída e informada pela
Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação médica ou de outras lideranças médicas, quando convocado;
Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais
prestados no hospital; participar de treinamentos de pessoas, coordenação, execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento de
estudantes, contribuindo para a integração docente-assistencial; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante a sua
carga horária; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento; Trabalhar de acordo com os princípios de Humanização do
Hospital.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de
0
2
0
20H
5.850,00
60,00
Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cardiologia Pediátrica
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou
Especialização em Cardiologia Pediátrica reconhecida pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos
pacientes; emitir parecer e acompanhar neonatos internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe
multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras
necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de

OR GA N I ZA ÇÃ O SOCI A L H OSP I TA L D E CÂN CER D E
P ER N A M B UCO - H CP GESTÃO

P ág in a 9 de
19

PROCESSO SELETIVO 002/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – HCP GESTÃO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA

A505

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
(DIARISTA)

A506

MÉDICO CIRURGIÃO
PEDIÁTRICO (DIARISTA)

ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais
atividades inerentes ao cargo; Estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica;
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de
0
2
0
20H
5.850,00
60,00
Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cirurgia Geral
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou
Especialização em Cirurgia Geral reconhecida pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES
Prestar assistência médica a todos os pacientes admitidos no Hospital com suspeita de patologias cirúrgicas tomando as providências necessárias,
solicitando exames, realizando reavaliações, internações e intervenções cirúrgicas quando indicadas utilizando os recursos técnicos e materiais,
visando o restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais; requisitar,
realizar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; Prestar atendimento a pacientes internados,
dando pareceres quando solicitado, realizando atendimento a intercorrências e tratamento clínico ou cirúrgico a esses pacientes a depender do caso,
no período do seu horário de trabalho, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos
definidos; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe
multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras
necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de
ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais
atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu horário de trabalho, junto com o
diarista e coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do hospital ; preencher o
prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões
tomadas; cumprir com sua carga horária estabelecida , previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões
Clínicas realizadas pela Coordenação da clínica de cirurgia geral ou outras lideranças médicas, quando convocado; participar das reuniões necessárias
ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e
observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; realizar
referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxo estabelecido via central de regulação; quando
necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; participar de treinamentos de pessoas, coordenação, execução e avaliação das
atividades de capacitação e treinamento de estudantes, contribuindo para a integração docente-assistencial; supervisionar estagiários e residentes
que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina
fornecido
por
instituição
de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e
0
2
0
20H
5.850,00
60,00
Registro
no
Conselho
Regional
de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cirurgia Pediátrica
reconhecido
pela
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A507

MÉDICO DO TRABALHO

Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Cirurgia
Pediátrica reconhecida pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES
Realizar intervenções cirúrgicas em neonatos utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados a todos os pacientes admitidos na unidade
neonatal com suspeita de patologias cirúrgicas. Solicitar e realizar exames, analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e
acompanhamento, Realizar reavaliações clinicas e intervenções cirúrgicas quando indicadas utilizando os recursos técnicos e materiais, visando o
restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais. Prestar atendimento a
pacientes internados, dando pareceres quando solicitado, realizando atendimento a intercorrências e tratamento clínico ou cirúrgico a esses
pacientes a depender do caso, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos.
Emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar
(alojamento conjunto e unidade neonatal de alto, médio e baixo risco), atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões
de
Qualidade
Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição. Emitir atestados diversos, laudos e pareceres para
atender
a
determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções.
Realizar
as
atribuições
de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; participando das discussões e decisões tomadas; preencher o prontuário do paciente, registrando
diagnóstico,
tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas, previamente construída e informada
pela
Coordenação
da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação, quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao
desenvolvimento técnicocientífico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os
preceitos
éticos
no
decorrer
da
execução
de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital. Realizar referência e contra-referência de pacientes, quando
indicado,
respeitando
os protocolos e fluxo estabelecido via central de regulação; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar. Prestar
assistência
pautada
nos fundamentos da humanização e da integralidade do cuidado, voltadas para o respeito às individualidades, garantia de tecnologia que permita a
segurança
do
recém-nato e o acolhimento ao bebê e sua família, buscando facilitar o vínculo pais/filho durante o período de internação e após a alta
Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Medicina, em
instituição reconhecida pelo MEC; Registro do Conselho Regional de
0
2
0
20h
5.850,00
60,00
Medicina.
ATRIBUIÇÕES
Experiência profissional em unidade hospitalar
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A508

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
(DIARISTA)

A509

MÉDICO INTENSIVISTA DE
ROTINA (DIARISTA DA UTI DA
MULHER)

A510

MÉDICO MASTOLOGISTA
(DIARISTA)

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC,
acrescido de certificado de conclusão de Residência Médica em
Endocrinologia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência
0
2
0
20H
5.850,00
60,00
Médica, ou de título de especialista em Endocrinologia, reconhecido
pela Associação Médica Brasileira e registro ativo no conselho de
classe.
ATRIBUIÇÕES
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Diagnosticar e tratar doenças
endócrinas e metabólicas, prescrevendo as medicações adequadas e realizando exames laboratoriais e subsidiários para promover e recuperar a
saúde do paciente; Realizar consultas, atendimentos médicos e pareceres de endocrinologia de pacientes internados; Elaborar documentos médicos;
Implementar ações para promoção da saúde; Emitir laudos; Orientar internos e residentes nas atividades diárias, bem como acompanhar os
seminários e as discussões de casos, garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico e contribuindo para a formação profissional ética; Realizar
melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados
assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas e na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração e
fortalecimento das políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de
acordo com as necessidades institucionais
Diploma de graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho regional de
0
3
0
30H
8.775,00
60,00
medicina. Residência em Medicina Intensiva reconhecida pelo MEC ou
especialização em medicina intensiva reconhecida pelo MEC
ATRIBUIÇÕES
Posicionar-se como líder da equipe multidisciplinar e referência na condução do paciente para os familiares e equipe assistente; Avaliar diariamente
os pacientes internados, bem como os exames e procedimentos neles realizados; Conduzir a Visita Multidisciplinar diária, integrando as informações
das várias equipes atuantes na UTI; Produzir e atualizar o Plano Terapêutico dos pacientes internados, interagindo com os demais profissionais
envolvidos na assistência do paciente de modo a estabelecer condutas únicas e sinérgicas, além de metas terapêuticas; Preencher formulários
relacionados ao internamento; Avaliar os registros dos prontuários identificando, corrigindo falhas e notificando eventos ao Serviço de Notificação do
hospital; Conversar com Médicos Assistentes e familiares dos pacientes de modo a diminuir os ruídos de comunicação; Participar de reuniões
gerenciais com o Médico Coordenador da unidade; Administrar treinamentos a equipe; Realizar Visita Multidisciplinar nos finais de semana e
feriados, sempre em escala de revezamento e respeitando descanso semanal; Manter-se atualizado cientificamente; Avaliar os Médicos Plantonistas;
Manter atualizado seu cadastro profissional junto ao hospital e ao seu setor de Recursos Humanos; Administrar conflitos internos da equipe;
Administrar conflitos com familiares; Analisar casos de infecção ocorridos na unidade; Analisar casos de óbitos ocorridos na unidade; Redigir
relatórios sobre casos sob sua responsabilidade; Auxiliar a Gerência da unidade na elaboração e implementação de Planos de Ação.
Diploma ou declaração de conclusão do curso de medicina, em
instituição reconhecida pelo MEC; Registro do conselho regional de
0
2
0
20H
5.850,00
60,00
medicina; Especialização na área da vaga. Experiência comprovada na
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função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

A511

MÉDICO NEONATOLOGISTA
(DIARISTA)

A512

MÉDICO NEONATOLOGISTA
(PLANTONISTA)

ATRIBUIÇÕES
Realizar consultas e exames na sua área de atuação; Realizar consultas médicas; Prescrever medicação para tratamento; Emitir parecer médico;
Realizar laudos dos exames; Realizar procedimentos mastológicos de biópsias de mama.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de
0
15
1
20H
5.850,00
60,00
Medicina e Certificado de Residência Médica em Neonatologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica e/ou
Especialização em Neonatologia reconhecida pelo MEC
ATRIBUIÇÕES
Prestar atendimento integral aos pacientes neonatos, admitidos na unidade de RN de alto e médio risco. Diagnosticar, prescrever, solicitar exames
para elucidação diagnóstica e ministrar tratamentos para as diversas doenças; estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que possível em
parceria com a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade, utilizando-se de protocolos institucionalmente reconhecidos;
realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos, via central de regulação;
realizar atendimento a intercorrências e tratamento clínico a esses pacientes, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo
o plano terapêutico e protocolos definidos; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar
(Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres
para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce
suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que
acontecerem durante seu horário como plantonista da Unidade, junto com o coordenador da equipe, participando das discussões e decisões
tomadas; preencher o prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos
realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade;
participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação ou outras lideranças médicas, quando convocado; participar das reuniões necessárias ao
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar
os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; quando necessário
realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar. Prestar assistência pautada nos fundamentos da humanização e da integralidade do
cuidado, voltadas para o respeito às individualidades, garantia de tecnologia que permita a segurança do recémnato e o acolhimento ao bebê e sua
família, buscando facilitar o vínculo pais/filho durante o período de internação e após a alta
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de
0
30
1
12H
5.850,00
60,00
Medicina e Certificado de Residência Médica em Neonatologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica e/ou
Especialização em Neonatologia reconhecida pelo MEC
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A513

MÉDICO PLANTONISTA DE
ADULTO (UTI DA MULHER)

ATRIBUIÇÕES
Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade de terapia intensiva neonatal; realizar admissão na unidade e prescrever alta
quando da condição clínica do paciente. Realizar evolução clínica e prescrição dos pacientes internados na unidade, prestar assistência aos pacientes
nas intercorrências durante seu período de plantão, coordenar a equipe multidisciplinar do plantão, de acordo com as necessidades dos pacientes
internados. Realizar pareceres e dar suporte às demais clínicas na condução do paciente grave e na indicação de transferência para a Unidade de
terapia
intensiva;
emitir
parecer
e
acompanhar
pacientes
internados
quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de
Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados
diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do
serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas médicas e
multidisciplinares
que
acontecerem
durante
seu
plantão,
junto
com
o
diarista e coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o
prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões
tomadas; cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas
realizadas pela Coordenação da clínica ou de outras lideranças médicas, quando convocado; participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos
no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; realizar referência e contra-referência de
pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos via central de regulação; quando necessário realizar transferência e
intra-hospitalar e inter-hospitalar. Prestar assistência pautada nos fundamentos da humanização e da integralidade do
cuidado, voltadas para o respeito às individualidades, garantia de tecnologia que permita a segurança do recém-nato e o acolhimento ao bebê e sua
família, buscando facilitar o vínculo pais/filho durante o período de internação e após a alta.
Diploma de graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho regional de
medicina. Residência em Clínica Médica, anestesiologia, cirurgia geral,
infectologia, medicina de urgência, neurologia, cardiologia ou
tocoginecologia
completa.
1
10
1
12h
5.850,00
60,00
Experiência comprovada de pelo menos um ano em UTI adulto, com
habilidades
para
os
procedimentos invasivos rotineiros de UTI além de ecografia à beira
leito no doente crítico.
ATRIBUIÇÕES
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; ética. Examinar pacientes
internados; Resgatar exames laboratoriais e de imagem; Registrar evolução diária dos pacientes; Registrar intercorrências dos pacientes; Discutir os
casos clínicos com os Médicos Diaristas; Participar da Visita Multidisciplinar; Implementar e zelar pelo cumprimento das condutas definidas no Plano
Terapêutico; Reavaliar o paciente sempre que necessário para atingir as metas estabelecidas no Plano Terapêutico; Realizar admissão de novos
pacientes na unidade; Realizar alta de pacientes já internados na unidade; Iniciar e seguir Protocolos Institucionais; Preencher fichas e formulários;
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A514

MÉDICO PSIQUIATRA
(DIARISTA)

A515

MÉDICO RADIOLOGISTA
(DIARISTA)

A516

MÉDICO REUMATOGISTA
(DIARISTA)

Discutir os casos sob sua responsabilidade, na ausência do Médico Diarista, com familiares e médicos assistentes; Comunicação de intercorrências aos
familiares; Redigir a prescrição diária do paciente; Solicitar exames de rotina e avulsos conforme a necessidade; Manter-se atualizado quanto aos
protocolos e normas institucionais; Manter atualizado seu cadastro profissional junto ao hospital e ao Setor de Recursos Humanos; Realizar
procedimentos invasivos à beira do leito; Realizar procedimentos diagnósticos à beira do leito; Comunicar falhas assistenciais e gerenciais ao Serviço
de notificação de Ocorrências e a gerência da unidade em que se encontra.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina
fornecida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;
Registro no Conselho Regional de Medicina; Certificado de Residência
Médica em Psiquiatria concluída, reconhecido pela Comissão Nacional
0
2
0
20H
5.850,00
60,00
de Residência Médica ou Especialização em Psiquiatria reconhecida
pelo MEC; Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Realizar consulta médica ambulatorial junto aos pacientes em psiquiatria, de forma acolhedora e humanizada; Realizar exame físico no paciente;
Realizar solicitação de exames e encaminhamentos; Realizar registro do atendimento em prontuário eletrônico do paciente no sistema mvsoul do
paciente; Realizar educação em saúde.
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo MEC
com certificado de conclusão de residência médica em radiologia e
diagnóstico por imagem, reconhecido pela comissão nacional de
0
10
1
20H
5.850,00
60,00
residência médica ou título de especialista em radiologia e diagnóstico
por imagem, reconhecido pela associação médica brasileira e registro
ativo no conselho de classe.
ATRIBUIÇÕES
Realizar exames, interpretar e emitir laudos; Orientar a equipe multidisciplinar (enfermeiros e técnicos) do setor; Aplicar contraste no paciente, bem
como orientar e determinar a conduta frente às reações adversas; Preencher todos os eventos corridos com o paciente em formulários diversos;
Realizar contato via telefone com o médico que solicitou o exame, quando necessário; Preceptoria dos residentes; Realizar melhorias assistências
através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos
institucionais; Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais; Trabalhar de acordo com os princípios de Humanização do Hospital.
Diploma ou declaração de conclusão do curso de medicina, em
instituição reconhecida pelo MEC; Registro do conselho regional de
0
2
0
20H
5.850,00
60,00
medicina; Especialização na área da vaga.
ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar as doenças do tecido conjuntivo, e doenças em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e
realizar outras formas de tratamento para promover a saúde e bem-estar do paciente;Prestar atendimento ao paciente esclarecendo seu quadro
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A517

MÉDICO
TOCOGINECOLOGISTA
(DIARISTA)

A518

MÉDICO
TOCOGINECOLOGISTA
(PATOLOGIA CERVICAL /
COLPOSCOPIA) (DIARISTA)

clinico;Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado;Solicitar exames complementares;Elabora laudos médicos;Prescrever
medicações;Preencher de prontuário eletrônico;Realizar exames.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;
Registro no Conselho Regional de Medicina; Certificado de Residência
Médica em Ginecologia e Obstetrícia concluída, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em
0
40
2
20H
5.850,00
60,00
Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pelo MEC ou Declaração de
vínculo em programa de Residência Médica em Ginecologia e
Obstetrícia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica
com, no mínimo, 30 meses cursados
ATRIBUIÇÕES
Prestar assistência médica a pacientes admitidas e internadas na unidade ministrando tratamento clínico ou cirúrgico, ginecológico e obstétrico para
as diversas situações e patologias, aplicando métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos;
Solicitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; Prescrever os medicamentos para as
patologias diagnosticadas; Clinicar, medicar e realizar atendimento de urgência, quando necessário, dentro da sua especialidade; Realizar referência e
contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos, via central de regulação; Emitir parecer e
acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; Atuar em equipe multidisciplinar; Participar,
quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição;
Quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem
como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao
cargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu horário de trabalho, junto com o coordenador da equipe,
participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do setor; preencher o prontuário do paciente, registrando
diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua jornada de
trabalho, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação ou outras
lideranças médicas, quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na
qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades,
contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar;
supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em
regulamento; Trabalhar de acordo com os princípios de Humanização do Hospital.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de
0
3
0
20H
5.850,00
60,00
Medicina; e Certificado de Residência Médica em Ginecologia e
Obstetrícia reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica
ou Especialização em Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pelo MEC.
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A519

MÉDICO
TOCOGINECOLOGISTA
(PLANTONISTA)

Certificado de Especialização em Colposcopia e Patologia Cervical
Uterina.
ATRIBUIÇÕES
Prestar assistência médica a pacientes no ambulatório ministrando tratamento clínico ou cirúrgico para as diversas situações e patologias, aplicando
métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos; solicitar, analisar e interpretar exames
complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; prescrever os medicamentos para as patologias diagnosticadas; realizar referência e
contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos; emitir parecer e acompanhar pacientes
internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de
Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir
atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como
os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo;
preencher o prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas
as decisões tomadas; cumprir com sua jornada de trabalho, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das
Reuniões
Clínicas
realizadas
pela
Coordenação
ou
outras lideranças médicas, quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na
qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades,
contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu
horário
de
trabalho;
desempenhar
outras
tarefas
correlatas ou definidas em regulamento; Trabalhar de acordo com os princípios de Humanização do Hospital.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;
Registro no Conselho Regional de Medicina; Certificado de Residência
Médica em Ginecologia e Obstetrícia concluída, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em
20
40
3
12H
5.850,00
60,00
Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pelo MEC ou Declaração de
vínculo em programa de Residência Médica em Ginecologia e
Obstetrícia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica
com, no mínimo, 30 meses cursados
ATRIBUIÇÕES
Prestar assistência médica a pacientes admitidas e internadas na unidade ministrando tratamento clínico ou cirúrgico, ginecológico e obstétrico para
as diversas situações e patologias, aplicando métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos;
Solicitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; Prescrever os medicamentos para as
patologias diagnosticadas; Clinicar, medicar e realizar atendimento de urgência, quando necessário, dentro da sua especialidade; Realizar referência e
contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos, via central de regulação; Emitir parecer e
acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; Atuar em equipe multidisciplinar; Participar,
quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição;
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Quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem
como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao
cargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu horário de trabalho, junto com o coordenador da equipe,
participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do setor; preencher o prontuário do paciente, registrando
diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua jornada de
trabalho, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação ou outras
lideranças médicas, quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na
qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades,
contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar;
supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em
regulamento; Trabalhar de acordo com os princípios de Humanização do Hospital.
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