PROCESSO SELETIVO 002/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – HCP GESTÃO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA
ANEXO 02.C
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 UPAE CARUARU
NÍVEL FUNDAMENTAL
CÓDIGO

VAGA

HABILITAÇÃO
Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de
ensino fundamental, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

C101

COPEIRO

C102

MAQUEIRO

C201

ASSISTENTE TÉCNICO DE
FARMÁCIA

ADMISSÃO
IMEDIATA

VAGAS
CADASTRO
RESERVA

0

1

PCD

CARGA
HORÁRIA

0

44H

SALÁRIO BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO
(R$)

998,00

30,00

ATRIBUIÇÕES
Realizar as atividades com eficiência e eficácia. - Fazer o check list da cozinha; - Fazer o café e abastecer as garrafas no turnos da manhã tarde; Abastecer as garrafas de água dos colaboradores, passando nos setores; - Solicitar o cardápio da semana subsequente sempre nas sextas-feiras a
secretária do administrativo; Acompanhar a entrega do almoço que é servido na unidade e conferir com cardápio; Conferir em contagem o
recebimento dos lanhes, conforme a quantidade informada a receber; Recolher as assinaturas das pessoas que almoçam na unidade; Acompanhar
a reposição dos alimentos; Higienizar a louça; Ensacar os talheres; Solicitar insumo ao almoxarife; Atender as necessidade dos setores; Organizar a
sala para reuniões; Dispensar o lanche para paciente e acompanhante e informar em planilha recolhendo assinatura; conforme solicitado;
Alimentar as planilhas diárias com as informações do setor e entregar ao administrativo;
Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de
ensino fundamental, fornecido por instituição de ensino
0
1
0
44H
998,00
30,00
reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Encaminhar pacientes para áreas solicitadas, recebe, confere e transporta exames, materiais ou equipamentos; Controla material esterilizado,
mantém equipamentos limpos e organizados. Providencia macas, cadeiras de rodas e campânulas para transporte dos pacientes.; Realizar demais
atividades inerentes ao cargo; permanecer no posto de atendimento. (acolhimento, centro cirúrgico, recepção do centro cirúrgico e centro de
diagnóstico).
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
1
2
0
44H
1.062,01
45,00
ensino médio com curso Técnico de farmácia com certificado
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expedido por instituição de ensino reconhecida pelo ministério
da educação e registro ativo no conselho. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES

C202

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C203

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOLHIMENTO

Organizar os medicamentos e o material de trabalho; Executar as principais atividades de dispensação de medicamentos sob orientação do
farmacêutico responsável; Auxiliar na realização de operações de controle de qualidade sob supervisão direta do farmacêutico.
Sob supervisão direta do farmacêutico, receber, conferir, separar e organizar os medicamentos e correlatos; Controlar estoques, cuidando a data
de validade e as condições de armazenamento, registrando entrada e saída de estoques através de sistema apropriado para a finalidade; Auxiliar
o farmacêutico na confecção do pedido mensal de medicamentos de acordo com as normas estabelecidas; utilizar recursos de informática; Digitar
documentos como requisição de medicamentos, baixa de estoques de acordo com as prescrições e controles em geral; Separar receituários para
fins de contagem de medicamentos fornecidos e usuários atendidos; Organizar o trabalho, em conformidade com as normas específicas ou
procedimentos técnicos; Fornecer medicamentos aos pacientes, de acordo com a prescrição médica e sob orientação do farmacêutico; Efetuar
controle de rotina dos equipamentos e dos utensílios da farmácia; Zelar pelos equipamentos e pelos bens patrimoniais, assim como pela ordem e
pela limpeza dos setores.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
2
2
0
44H
1.088,00
45,00
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
Necessário
curso
de digitação.
ATRIBUIÇÕES
Acolher os pacientes na entrada da unidade destinando-os aos setores corretos de atendimento; Realizar atendimento telefônico de triagem e
orientação;Realizar atendimento aos pacientes na pré e pós consulta; Consultar no sistema o agendamento do paciente; Realizar pré-cadastro de
pacientes e triagem de documentação; Inclusão de pacientes na agenda de atendimento espera médica do dia; Acompanhar as agendas
marcadas,
aproveitando
as
faltas
do
dia
com
otimizações; Acompanhar as agendas de ambulatório e exames marcadas, aproveitando as faltas com otimizações; Realizar confirmação dos
exames de pacientes; Marcar consultas e exames; Triagem dos pacientes para as respectivas especialidades médicas; Inclusão de pacientes na
lista de espera médica do dia; Recebimento, organização e devolução de prontuários médicos para o serviço SAME; Entrega de prontuários
solicitados
para
atendimento
de
médicos
e
especialidades; Recolhimento dos prontuários pós atendimento para arquivamento; Organização e padronização de prontuários; Controle de
entrada e saída de prontuários médicos; Lançamento para a enfermeira.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida
0
1
0
44H
1.088,00
45,00
pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
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ininterruptos.
de digitação.

C204

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

C205

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Necessário

curso

ATRIBUIÇÕES
Acolher os pacientes na entrada da unidade destinando-os aos setores corretos de atendimento; Realizar atendimento telefônico de triagem e
orientação;Realizar atendimento aos pacientes na pré e pós consulta; Consultar no sistema o agendamento do paciente; Realizar pré-cadastro de
pacientes e triagem de documentação; Inclusão de pacientes na agenda de atendimento espera médica do dia; Acompanhar as agendas
marcadas,
aproveitando
as
faltas
do
dia
com
otimizações; Acompanhar as agendas de ambulatório e exames marcadas, aproveitando as faltas com otimizações; Realizar confirmação dos
exames de pacientes; Marcar consultas e exames; Triagem dos pacientes para as respectivas especialidades médicas; Inclusão de pacientes na
lista de espera médica do dia; Recebimento, organização e devolução de prontuários médicos para o serviço SAME; Entrega de prontuários
solicitados
para
atendimento
de
médicos
e
especialidades; Recolhimento dos prontuários pós atendimento para arquivamento; Organização e padronização de prontuários; Controle de
entrada e saída de prontuários médicos; Lançamento para a enfermeira.
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 condensação a água,
0
1
0
44H
1.242,56
45,00
bombas, fancoil's, fancoletes do tipo k-7 e Hi-wall, exaustores e
ventiladores; Conhecimento em sistema do tipo Split System.
Possuir certificação em curso NR 10. Experiência comprovada
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 com curso técnico de enfermagem com
certificado expedido por instituição de ensino reconhecida
2
3
0
44H
1.213,00
45,00
pelo ministério da educação e registro ativo no conselho.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Orientar e executar o trabalho técnico de assistência e enfermagem aos clientes e auxiliares nas atividades de planejamento, trabalhando em
conformidade com administrativas normas e rotinas da instituição. Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos
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C206

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO

C207

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

clientes sob supervisão do enfermeiro; Prepara clientes para o exame de eletrocardiograma e enviar os exames para o sftware interno da
unidade; Realizar exames de eletrocardiograma e enviar os exames para o software interno da unidade; Orientar e auxiliar clientes, prestando
informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Verificar/Registrar os
sinais vitais e as condições gerais dos clientes enquanto aguardam atendimento médico; Auxiliar junto ao maqueiro quanto a movimentação e o
transporte de pacientes de maneira segura; Efetuar o controle diário do material necessário a prestação da assistência a saúde do cliente;
Controlar materiais, equipamentos e medicamentos de sua responsabilidade através do check-list diário; Manter equipamentos e a unidade de
trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao enfermeiro eventuais problemas. Executar atividades de limpeza e
desinfecção de materiais e equipamentos bem como denovos instrumentos para reposição daqueles que estão desgastados; Executar tarefas
pertinentes a área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática da unidade. Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função(realização de curativo, instrumentação cirúrgica, punção venosa, realização de medicação conforme
prescrição médica, lavagem de equipamentos/instrumental, dentre outros); Instalar equipamentos p/ exames cardíacos ( MAPA/HOLTER e teste
Ergomètrico; Utilizar rigorosamente EPI´s; Cumprir normas e regulamentos da instituição; Participar de treinamentos e programas de
desenvolvimentos oferecidos pela educação permanente; Remover sujidade dos equipamentos expostos e das superfícies, levando em
consideração as orientações do setor de controle de infecção da instituição; Manter a ordem e a limpeza no seu ambiente de trabalho; Utilizar
corretamente equipamentos, materiais permanentes, descartáveis e roupas; Realizar abertura de chamado a TI diante de alguma necessidade
relacionando a informática; Preparar as caixas de instrumental cirúrgico de acordo com o tipo de cirurgia; Realizar desinfecção terminal do bloco
cirúrgico; Realizar no software MV o gasto de sala das cirurgias; Registrar no livro de cirurgia osprocedimentos realizados Abastecer os setores
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino médio com curso Instrumentador cirúrgico com
certificado expedido por instituição de ensino reconhecida
0
1
0
44H
1.213,00
45,00
pelo ministério da educação e registro ativo no conselho.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Desempenham atividades técnicas e tarefas de instrumentação cirúrgica , auxiliando na assistência ao paciente.Receber o paciente e confirmar
procedimento cirúrgico e o nome do paciente;Realizar a escovação com soluções adequadas e de acordo com as técnicas antes do procedimento
cirúrgico. Usar técnica de escovação correta, vestir avental esterilizado e calçar as luvas;Minimizar erros e evitar qualquer tipo de
contaminação;Colaborar na colocação dos campos que delimitam a área eratória, entregando-os ao técnico de enfermagem e ao
cirurgião;Entregar os instrumentais sempre tendo cuidado que seja do lado correto, para evitar quedas e que o cirurgião tenha que virá-lo antes
de usar, evitando acidentar-se;Preservar os instrumentos sempre no lugar próprio, nunca deixar a mesa desorganizada;Prever os pedidos do
cirurgião, evitando o atraso no tempo operatório;Organizar a sala de cirurgia;Realizar o curativo na ferida operatória;Organizar separando os
instrumentos dos materiais perfurantes e cortantes, evitando acidentes e contaminações;Ajudar a posicionar o paciente;Escolher o material
específico para a cirurgia;Checar o instrumental cirúrgico e realizar contagem dos mesmos ao início e término das cirurgias;Instrumentar o ato
cirúrgico.conferir ao receber o material do CME e se responsabilizar pela devolução, havendo tbm conferencia do CME. Realizar check-list de todo
instrumental da unidade 1x por semana; Realizar parecer, relatórios diante de solicitação.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
0
1
0
24H
1.971,33
45,00
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ensino médio com curso Técnico de radiologia com certificado
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo ministério
da educação e registro ativo no conselho. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

C208

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

C209

TECNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

C301

ANALISTA ADMINISTRATIVO

ATRIBUIÇÕES
Serviço de saúde; zelar pela proteção radiológica dos pacientes e acompanhantes; Avaliar a qualidade da radiografia para garantia do diagnóstico
correto; Encaminhar as radiografias, identificando os pacientes, para cada setor solicitante; e / ou encaminhar imagens p/ o servidor da unidade.
Conferir a prescrição médica com o tipo do exame solicitado; Entregar vestuário adequado para o tipo de exame; Posicionar o paciente de acordo
com o exame; Realizar exames radiológicos utilizando técnicas e procedimentos necessários; Revelar o RX na sala de revelação e/ou enviar para o
servidor de imagens da unidade; Encaminhar os exames realizados para o setor de laudos; Orientar o paciente quanto ao prazo de entrega do
exame; Realizar download das imagens em arquivo próprio da unidade; Realizar desinfecção dos equipamentos; solicitar material necessário para
realização dos exames; Solicitar avaliação da engenharia clínica diante de alguma alteração nos equipamentos; Realizar relatório semanal e
mensal das atividades desenvolvidas, participar de reuniões conforme solicitação da gestão, colaboradorar em treinamentos quando solicitado.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino médio com curso técnico completo em Eletrotécnica
e/ou Mecatrônica com certificado expedido por instituição de
0
1
0
44H
1.486,82
45,00
ensino reconhecida pelo ministério da educação e registro
ativo no conselho. Registro no CREA com a anuidade em dia.
ATRIBUIÇÕES
Executar teste, lubrificação e regulagem nos sistemas de refrigeração e climatização; executar as manutenções e preencher as PMOC's conforme a
periodicidade; efetuar susbstituição de correias, rolamentos, polias, sensores, chaves de nível e bomba de drenagem; efetuar instalações de
equipamentos de refrigeração ou climatização. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida
0
2
0
44H
1.481,89
45,00
pelo Ministério da Educação. Curso em segurança do trabalho;
ATRIBUIÇÕES
Experiência
em
unidade
hospitalar
Experiência com treinamentos técnicos
NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
ensino
superior
na
área
da
vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo
1
1
0
44H
2.195,00
60,00
MEC.
Experiência
comprovada
na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
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C302

ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO

C303

ASSISTENTE DE RH

C401

ASSISTENTE SOCIAL

Acompanhar o recebimento diário de notas fiscais diariamente, conferir, recolher assinatura, digitalizar, alimentar planilha e arquivar em pasta
física e sistema; Controlar e enviar os processos dentro dos prazos para a contabilidade;
Graduação em Administração concluída ou em curso;
Experiências Profissionais; Qualidade nas atividades
0
1
0
44H
1.359,41
60,00
desenvolvidas; Iniciativa e Proatividade; Avaliação de
Desempenho pelo gestor imediato;
ATRIBUIÇÕES
Realizar inventários de bens, móveis e aparelhos hospitalares; Efetuar a consolidação de todos os bens físicos da unidade junto às documentações
e notas entregues pela SES no ato de entrega dos itens; Realizar, através de protocolos e informativos, as movimentações internas de bens,
móveis e aparelhos hospitalares; Realizar, através de protocolos movimentações de bens, móveis e aparelhos hospitalares para manutenções
externas; REalizar avaliação do estado de todo o parque de bens, imóveis e aparelhos hospitalares da undiade; Realizar a elabroação de termos de
responsabilidade setorial predefinidos anteriormente para cada ambiente, definindo os responsáveis de bens, móveis e aparelhos hospitalares no
ambiente; Efetuar avaliação dos setores junto à Manutenção quanto a necessidade de movimentações bem como de itens para atender as
demandas referente a área patrimonial; Efetuar solicitação, quando devida, de novos itens para atendimento às necessidades dos ambientes.
Cursando Ensino Superior em Administração, Psicologia ou
0
2
0
44H
1.359,41
60,00
áreas afins
ATRIBUIÇÕES
Experiência
com
demandas
da
área
de
RH
Experiência
profissional
em
unidade
hospitalar
Experiência comprovada na área de Recursos Humanos
NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NÃO MÉDICOS
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em
Assistente
Social
fornecido
por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro
2
1
0
30H
1.770,00
60,00
ativo
no
conselho
de
classe.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços
e recursos sociais e programas de educação. Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação
profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras).Acolher os pacientes fornecendo informações, orientações e
esclarecimentos a cerca do tratamento indicado;Contatar os postos de saúde dos municípios de abrangência da Divisão Regional de Saúde para
solicitar ambulâncias para a alta, remoção e transferências de pacientes; Realizar pesquisa de satisfação junto aos pacientes atendidos na
unidade;Elaborar
relatórios
de
consultas
mensais;Participar
de
reuniões com a equipe multidisciplinar;Articulação com a rede Inter setorial, na perspectiva de viabilizar os direitos sociais aos
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C402

ENFERMEIRO

C403

FISIOTERAPEUTA

pacientes;Articulação com os municípios que fazem abrangência da IV geres, em busca de solucionar as problemáticas encontradas pelos
pacientes;Promover ações destinadas aos pacientes para orientar sobre seus direitos em quantos cidadãos.Realizar relatório semanal e mensal
das atividades desenvolvidas, participar de reuniões conforme solicitação da gestão, participar de empoderamento mensal voltado as crianças
com microcefalia e outras sindromes neurologicas, colaboradorar em treinamentos quando solicitado.
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em
ENFERMAGEM
fornecido
por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro
1
2
0
44H
2.197,00
60,00
ativo
no
conselho
de
classe.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Prestar assistência e cuidados de enfermagem, acompanhar a equipe de Tec. de Enfermagem em suas atribuições; Assegurar e participar da
prestação da assistência de enfermagem humanizada e individualizada aos pacientes; Registrar observações e analisar os cuidados e
procedimentos prestados pela equipe de enfermagem; Executar plano de cuidados de enfermagem e supervisionar a continuidade da assistência
prestada aos pacientes; Recepcionar o paciente, certificando-se do correto preenchimento dos impressos, prontuários, pulseiras de identificação
e exames pertinentes no ato do atendimento; Orientar quanto as precauções de cada procedimento; Orientar sobre o preparo necessário para
cada tipo de exame; Providenciar a manutenção de equipamentos junto aos setores competentes; Checar e Orientar o paciente diante da alta
médica recebida; Solicitar material médico hospitalar necessário para suprir o setor.Conferir carro de parada, realizar a sistematização da
assistencia de enfermagem, realizar evolução de enf no pre, trans e pos operatorio, Realizar relatório semanal e mensal das atividades
desenvolvidas, participar de reuniões conforme solicitação da gestão, colaboradorar em treinamentos quando solicitado, participar de comissões
interna se nomeado, registrar todas as ocorrencias do setor em livro especifico.
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em
fisioterapia
fornecido
por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro
0
2
0
30H
2.067,00
60,00
ativo
no
conselho
de
classe.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Atender pacientes, traçando plano terapêutico; Analisar aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e sócio-culturais dos pacientes; preparar
ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição
e o desenvolvimento neuro-psicomotor normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção tátil-cinestésica; reeducar postura
dos
pacientes;
prescrever,
adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas terapêuticas; estimular adesão e continuidade do
tratamento; indicar tecnologia assistiva aos pacientes; Habilitar pacientes;Eleger procedimentos de habilitação; habilitar funções perceptocognitivas,sensório-motoras, neuro-músculo-esqueléticas e locomotoras; aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico; aplicar técnicas de
tratamento de reabilitação;habilitar funções intertegumentares; ensinar técnicas de autonomia e independência em atividades de vida diária
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C404

FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO

C405

FONOAUDIÓLOGO EXAMES

(AVD), em atividades de vida prática (AVP), em atividades de vida de trabalho (AVT) e em atividades de vida de lazer (AVL); Orientar pacientes e
familiares; Explicar procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos etécnicas; orientar e executar técnicas ergonômicas; verificar a
compreensão da orientação; esclarecer dúvidas; Promover campanhas educativas; Produzirmanuais e folhetos explicativos; Participar da equipe
multidisciplinar, participar de reuniões conforme solicitação da gestão, participar de empoderamento mensal voltado as crianças com microcefalia
e outras sindromes neurológicas se necessário, colaboradorar em treinamentos quando solicitado.
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em
fisioterapia
fornecido
por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro
1
1
0
30H
2.067,00
60,00
ativo
no
conselho
de
classe.
Experiência comprovada na função Fisioterapeuta respiratório
de no mínimo 6 meses ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e encaminhamento; Realizar avaliação física e cinesiofuncional do
sistema cardiorrespiratório, neuro-musculoesquelético, reumatológico e traumato-ortopédico; Realizar avaliação e monitorização da via aérea
natural e artificial; Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais; Planejar e executar medidas de prevenção e redução
de risco; Solicitar, realizar e interpretar exames complementares como espirometria e outras provas de função pulmonar, eletromiografia de
superfície, entre outros; Prescrever, montar, testar, operar, avaliar e executar recursos terapêuticos tecnológicos; Determinar diagnóstico e
prognóstico fisioterapêutico; Planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e condicionamento cardiorrespiratório; Prescrever e
executar terapêutica cardiorrespiratória e neuromusculoesquelética; Prescrever, gerenciar órteses, próteses, adaptaçoes e tecnologia assistiva;
Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento
cardiorrespiratório e suporte ventilatório; Prescrever, analisar, aplicar, métodos, técnicas e recursos para restaurar as funções articular, óssea,
muscular, tendinosa, sensório, sensitiva e motoras dos clientes/pacientes/usuários; Prescrever, analisar, aplicar, métodos, técnicas e recursos
para reeducação postural, da marcha, promoção de analgesia e a inibição de quadros álgicos entre outros; Utilizar recursos de ação isolada ou
concomitante de agente cinésio mecanoterapêutico, termoterapêutico, crioterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico, sonidoterapêutico,
entre outros; Preparar e realizar programas de atividades cinesioterapeuticas para todos os segmentos corporais; Aplicar métodos, técnicas e
recursos terapêuticos manuais; Aplicar medidas de controle de infecção hospitalar/ ambulatorial; Realizar orientação e capacitação dos
clientes/pacientes/usuários, visando a maior funcionalidade e autonomia; Monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios; Gerenciar a ventilação
espontânea e não invasiva; Manter a funcionalidade e gerenciamento da via aérea natural e artificial; Realizar a titulação da oxigenoterapia e
inaloterapia; Determinar as condições de alta fisioterapêutica; Prescrever a alta fisioterapêutica; Registrar em prontuário consulta, avaliação,
diagnóstico, prognóstico, tratamento, evolução, interconsulta, intercorrências e alta fisioterapêutica; Emitir laudos, pareceres, relatórios e
atestados fisioterapêuticos; Promover, organizar, executar ações mensais para empoderamento dos cuidadores e responsáveis das crianças da
neuropediatria; Encaminhar materiais respiratórios para o setor responsável de desinfecção e esterilização de equipamentos; Solicitar materiais
de uso individual;
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em
Fonoaudióloga
fornecido
por
2
1
0
30H
2.181,71
60,00
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro
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no
conselho
de
classe.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.

C406

FONOAUDIÓLOGO TERAPIA

ATRIBUIÇÕES
Avaliar as deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias;Encaminhar o
cliente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações;Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem,
expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação de
voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras;Realizar avaliação e diagnóstico, orientação, terapia
(habilitação/reabilitação), monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiólogicos envolvidos na função auditiva periférica e central, na
função vestibular, na linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na voz, na fluência, no sistema miofuncional orofacial e cervical e na
deglutição;Orientar
pacientes,
clientes,
familiares
e
cuidadores,
bem
como monitorar o desempenho do paciente ou cliente;Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação
fonoaudiológica, avaliar os resultados do tratamento e dar alta, elaborar relatórios;Aplicar os procedimentos fonoaudiológicos e desenvolver
programas de prevenção; promoção de saúde e qualidade de vida;Realizar exames tais como: Audiometria, Bera, Otoneurológico,
impedanciometria;Executar atividades administrativas em sua área de atuação; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
atuação;Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos,
eventos,
convênios
e
programas
de
ensino,
pesquisa
e
extensão;
Participar
das
reuniões
com
a
equipe
multidisciplinar
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em
Fonoaudióloga
fornecido
por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro
0
1
0
30H
2.181,71
60,00
ativo
no
conselho
de
classe.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Avaliar as deficiências do cliente, Encaminhar o cliente ao especialista, orientando e fornecendo-lhe indicações;Programar, desenvolver e
supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo
demonstrações de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento em
palavras;Realizar avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação/reabilitação), monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos
fonoaudiólogicos envolvidos na função auditiva periférica e central, na função vestibular, na linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na
voz, na fluência, no sistema miofuncional orofacial e cervical e na deglutição;Orientar pacientes, clientes, familiares e cuidadores, bem
como monitorar o desempenho do paciente ou cliente;Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação
fonoaudiológica, avaliar os resultados do tratamento e dar alta, elaborar relatórios;Aplicar os procedimentos fonoaudiológicos e desenvolver
programas de prevenção; promoção de saúde e qualidade de vida;Realizar exames tais como: Audiometria, Bera, Otoneurológico,
impedanciometria;Executar atividades administrativas em sua área de atuação; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de
atuação;Participar de programa de treinamento, quando convocado; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos,
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C407

NUTRICIONISTA

C408

PSICÓLOGO

C409

TERAPEUTA OCUPACIONAL

eventos,
convênios
e
programas
de
ensino,
pesquisa
e
extensão;
Participar
das
reuniões
com
a
equipe
multidisciplinar
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em
Nutricionista
fornecido
por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro
0
1
0
44H
2.641,20
60,00
ativo
no
conselho
de
classe.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades;Participar de diagnóstico interdisciplinar; solicitar exames laboratoriais; interpretar
indicadores nutricionais; calcular gasto energético; identificar necessidades nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer
plano de cuidados nutricionais; realizar prescrição dietética; prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução
dietoterápica em prontuário; conferir adesão à orientação dietético-nutricional; orientar familiares; prover educação e orientação
nutricional.Administrar unidades de alimentação e nutrição: Planejar dietas dos pacientes internos.Efetuar controle higiênico-sanitário: Controlar
higienização do pessoal, do ambiente, dos alimentos, dos equipamentos e utensílios; Utilizar recursos de Informática.Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidades associadas ao ambiente organizacional.Participar das reuniões da equipe multidisciplinar;Auditória,
consultoria e assessoria em nutrição e dietética;Assistência dietoterápica, hospitalar, ambulatorial e em nível de consultórios.Elaborar relatórios e
laudos técnicos em sua área.Elaborar relatórios de consultas mensais;Realizar pesquisa de satisfação junto aos pacientes atendidos na
unidade;Observar e propor mudanças em situações e fatos que envolvam a possibilidade de humanização do contexto hospitalar.Realizar
acompanhamento terapêutico no pré e pós-cirúrgico.Palestas, mesas redondas.
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em
Psicólogo
fornecido
por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro
0
1
0
30H
1.770,00
60,00
ativo
no
conselho
de
classe.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES
Atendimento ambulatorial e em grupo realizando terapia e verificação da situação do paciente junto ás outras aréas, confecções de relatórios
mensais. Realizar atendimentos ambulatoriais.Realizar relatório semanal e mensal das atividades desenvolvidas, participar de reuniões conforme
solicitação da gestão, participar de empoderamento mensal voltado as crianças com microcefalia e outras sindromes neurologicas, colaboradorar
em treinamentos quando solicitado.
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em
Terapia
Ocupacional
fornecido
por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro
0
1
0
30H
2.293,68
60,00
ativo
no
conselho
de
classe.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
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C501

MÉDICO ALERGOLOGISTA

C502

MÉDICO ANGIOLOGISTA

ATRIBUIÇÕES
Atender pacientes, traçar plano terapêutico; Analisar aspectos sensório-motores, aspetos-cognitivos e socioculturais dos pacientes; preparar
ambiente terapêutico; prescrever atividades; preparar material terapêutico; operar equipamentos e instrumentos de trabalho; estimular cognição
e o desenvolvimento neuro-psicomotor normal por meio de procedimentos específicos; estimular percepção táctil-sinestésica; reeducar postura
dos pacientes; prescrever, confeccionar e adaptar órteses, próteses e adaptações; acompanhar evolução terapêutica; reorientar condutas
terapêuticas; estimular adesão e continuidade do tratamento; indicar tecnologia assistida aos pacientes.Realizar relatório semanal e mensal das
atividades desenvolvidas, participar de reuniões conforme solicitação da gestão, participar de empoderamento mensal voltado as crianças com
microcefalia e outras sindromes neurologicas, colaboradorar em treinamentos quando solicitado.
NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
1
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
no
conselho
de
classe.
ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar doenças hematológicas e do tecido hematopoiético,receitando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e
subsidiários e testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Supervisionar e executar atividades relacionadas com a transfusão de
sangue,
controlando
todo
o
processo hemoterápico, para propiciar a recuperação da saúde dos pacientes;Realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes a
função;Solicitar exames complementares; Prescrevem medicações
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
1
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
no
conselho
de
classe.
ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar, indicar e realizar cirurgia vascular, adotando recursos, técnicas e equipamentos adequados, para preservar ou restituir a função
vascular; Prescrever tratamento, indicando medicamentos e medidas gerais, para obter a melhora da função vascular; Realizar punções ou
infiltrações nos troncos nervosos simpáticos e nervos periféricos, para diagnóstico e tratamento;Prestar atendimento ao paciente esclarecendo
seu
quadro
clinico;Orientar
o
paciente
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C503

MÉDICO CARDIOLOGISTA

C504

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

C505

MÉDICO HEMATOLOGISTA

sobre o procedimento a ser realizado;Solicitar exames complementares;Elabora laudos médicos;Prescrever medicações;Preencher de prontuário
eletrônico;Realizar exames tais como: Ultrassonografia com doppler, etc.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
1
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
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;Prestar atendimento ao paciente esclarecendo seu quadro clinico;Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado;Solicitar
exames complementares;Elabora laudos médicos;Prescrever medicações;Preencher de prontuário eletrônico;Realizar exames tais como: E.C.G.,
M.A.P.A.,
HOLTER,
Ecocardiograma com Doppler, Teste Ergométrico, EXAMES - ECOCARDIOGRAMA etc.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
2
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
no
conselho
de
classe.
ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e
subsidiários e testes de metabolismo, para promover e recuperar a saúde do paciente; Prestar atendimento ao paciente esclarecendo seu quadro
clinico;Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado;Solicitar exames complementares;Elabora laudos médicos;Prescrever
medicações;Preencher
de
prontuário
eletrônico;Realizar
procedimentos tais como: Punção de Tireoide, Biopsia de Tireoide, etc;Realizar exames.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
1
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
no
conselho
de
classe.
ATRIBUIÇÕES
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C506

MÉDICO INFECTOLOGISTA

C507

MÉDICO NEFROLOGISTA

C508

MÉDICO NEUROLOGISTA

Diagnosticar e tratar doenças hematológicas e do tecido hematopoiético, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e
subsidiários e testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Supervisionar e executar atividades relacionadas com a transfusão de
sangue, controlando todo o processo hemoterápico, para propiciar a recuperação da saúde dos pacientes;Realizar as atribuições de médico e
demais
atividades
inerentes
a
função;Solicitar exames complementares;Prescrevem medicações.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
1
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
no
conselho
de
classe.
ATRIBUIÇÕES
Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes portadores de doenças infecciosas e/ou parasitárias causadas por vírus
e/ou bactérias; Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a doenças infecciosas e/ou parasitárias; Analisar e
interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; Emitir diagnóstico,
prescrever
medicamentos
relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; Manter registros dos pacientes, examinando-os,
anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença;Solicitar exames complementares;Elabora laudos
médicos;Prescrever
medicações;Preencher de prontuário eletrônico.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
0
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
no
conselho
de
classe.
ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar doenças hematológicas e do tecido hematopoiético, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e
subsidiários e testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Supervisionar e executar atividades relacionadas com a transfusão de
sangue, controlando todo o processo hemoterápico, para propiciar a recuperação da saúde dos pacientes;Realizar as atribuições de médico e
demais
atividades
inerentes
a
função;Solicitar exames complementares;Prescrevem medicações.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
2.862,00
2
1
0
8H
60,00
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
(salário base +
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reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
no
conselho
de
classe.

C509

MÉDICO OFTALMOLOGISTA

C510

MÉDICO OFTALMOLOGISTA
CIRURGIÃO CATARATA

produtividade)

ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso central e periférico, realizando exames clínico e subsidiário, visando à saúde e
bem-estar do paciente;Prestar atendimento ao paciente esclarecendo seu quadro clinico;Orientar o paciente sobre o procedimento a ser
realizado;Solicitar exames complementares;Elabora laudos médicos;Prescrever medicações;Preencher de prontuário eletrônico;Realizar exames,
tais
como:
Eletroneuromiografia,
E.E.G
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
1
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
no
conselho
de
classe.
ATRIBUIÇÕES
Examinar e medicar os olhos, empregando processos adequados e instrumentação específica, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, prescrevendo
lentes corretoras e medicamentos, para promover ou recuperar a saúde visual;Prestar atendimento ao paciente esclarecendo seu quadro
clinico;Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado;Solicitar exames complementares;Elabora laudos médicos;Prescrever
medicações;Preencher
de
prontuário
eletrônico;Realizar exames; Realizar cirurgias de pequeno e médio porte.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
1
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
no
conselho
de
classe.
ATRIBUIÇÕES
Examinar e medicar os olhos, empregando processos adequados e instrumentação específica, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, prescrevendo
lentes corretoras e medicamentos, para promover ou recuperar a saúde visual;Prestar atendimento ao paciente esclarecendo seu quadro
clinico;Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado;Solicitar exames complementares;Elabora laudos médicos;Prescrever
medicações;Preencher
de
prontuário
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eletrônico;Realizar exames; Realizar cirurgias de pequeno e médio porte.Realizar cirurgias tais como : catarata.

C511

MÉDICO PNEUMOLOGISTA

C512

MÉDICO PROCTOLOGISTA

C513

MÉDICO REUMATOLOGISTA

Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
no
conselho
de
classe.

1

1

0

8H

2.862,00
(salário base +
produtividade)

60,00

ATRIBUIÇÕES
Diagnosticar e tratar das afecções bronco pulmonares, empregando meios clínicos e recursos tecnológicos para promover, prevenir, recuperar e
reabilitar a saúde; Prestar atendimento ao paciente esclarecendo seu quadro clinico;Orientar o paciente sobre o procedimento a ser
realizado;Solicitar exames complementares; Elaborar laudos médicos;Prescrever medicações;Preencher de prontuário eletrônico;Realizar exames
tais
como:
Broncoscopia,
Espirometria, Biopsia Broncoscopia, etc.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
1
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
no
conselho
de
classe.
ATRIBUIÇÕES
Realizar atendimento na área de proctologia; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, exames,
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes; Realizar procedimentos tais como: Anuscopia, etc.Encaminhar pacientes para
exames;Prestar atendimento ao paciente esclarecendo seu quadro clinico;Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado;Solicitar
exames
complementares;Elaborar
laudos
médicos;Realizar cirurgias da área de proctologia;Prescrever medicações;Preencher prontuário eletrônico.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em
Medicina fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro no
2.862,00
Conselho Regional de Medicina e título de especialista
2
1
0
8H
(salário base +
60,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo
produtividade)
no
conselho
de
classe.
ATRIBUIÇÕES
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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 clinico;Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado;Solicitar exames complementares;Elabora laudos
médicos;Prescrever
medicações;Preencher
de
prontuário
eletrônico;Realizar exames
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