PROCESSO SELETIVO FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES 2019/01
ANEXO 02.D
UPA SOBRAL
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, SALÁRIOS, CARGA HORÁRIA, VALOR DA INSCRIÇÃO,
HABILITAÇÃO E ATRIBUIÇÕES
NÍVEL MÉDIO
VAGAS
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO

TOTAL AMPLA
CR
DISPUTA

Certificado de Ensino Médio Completo
fornecido por Instituição Educacional,
reconhecido pelo Ministério da Educação
e experiência comprovada na função de
no mínimo 6 meses ininterruptos. .

4

PCD

4

-

VALOR DA
CH
SALÁRIO
INSCRIÇÃO
MENSAL BASE (R$)
(R$)

220H

1.150,00

90,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
D201

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

D202

AUXILIAR DE FÁRMACIA
ALMOXARIFADO

D203

AUXILIAR ODONTOLÓGICO

Realizar atividades inerentes ao cargo. Cumprir e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição.
Contribuir para o constante aprimoramento dos serviços. Executar ações e tarefas de apoio
administrativo, relativas à gestão de pessoas, suprimentos, comunicação administrativa, reprografia,
patrimônio, jurídico e demais serviços de apoio administrativo; Preencher documentos, preparar
relatórios, formulários, planilhas e prontuário; Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos
os procedimentos necessários referentes aos mesmos; Atender clientes, usuários e fornecedores;
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
4
4
220H
998,00
90,00
e experiência profissional de no mínimo
06 (seis) meses ininterruptos em serviços
de farmácia.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Receber, armazenar, separar e distribuir de produtos farmacêuticos; controlar estoque;
controlar notas fiscais; preparar doses individualizadas e coletivas; recepcionar e acondicionar
medicamentos e material médico hospitalar (MMH); Analisar o quantitativo de medicamentos e MMH e
reposição de estoques nas unidades com a supervisão do Farmacêutico; Manipular os saneantes e
degermantes; Fracionar sólidos e líquidos orais; Preparar kits; Atender o receituário médico; Participar e
colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades
institucionais.
Certificado, devidamente registrado, de
conclusão de curso de ensino médio,
fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo ministério da educação,
acrescido de certificado de conclusão de
5
5
220H
1.084,04
90,00
curso técnico em saúde bucal reconhecido
pelo ministério da educação e registro
ativo no conselho de classe do estado do
Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Recepcionar e preparar os clientes para atendimentos, instrumentando o cirurgiãodentista e manipulando materiais de uso odontológico; Executar tarefas auxiliares no tratamento
odontológico; Sob a supervisão do cirurgião-dentista, realizar compressas faciais e controlar a higiene oral
dos pacientes odontológicos mantidos em observação; Manipular substâncias restauradoras; Executar,
revelar e montar radiografias intraorais, sob a supervisão do cirurgião-dentista; Promover isolamento
relativo; Orientar o paciente sobre higiene oral; Auxiliar na remoção de indutos e tártaros; Controlar o
movimento de pacientes, bem como prepará-los para o tratamento odontológico; Cuidar da manutenção
e conservação dos equipamentos odontológicos; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e
qualidade; Zelar pela manutenção,
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Certificado, devidamente registrado, de
conclusão de curso de ensino médio,
fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo ministério da educação
e experiência comprovada na função de
no mínimo 6 meses ininterruptos e
Carteira Nacional de Habilitação Categoria
AB.

3

3

-

220H

1.100,00

90,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

D204

MOTORISTA CATEGORIA
A/B

D205

RECEPCIONISTA

Conduzir o veículo com atenção e urbanidade, respeitando os preceitos da legislação de trânsito em vigor,
tais como: Manter velocidade compatível com o estado às vias respeitando os limites legais, evitar freadas
bruscas e outras situações próprias a acidentes, não movimentar o veículo sem que estejam fechadas as
portas e saídas de emergência, não fumar quando na direção, não ingerir bebidas alcoólicas em serviço,
nos intervalos da jornada ou antes de assumir a direção, recolher o veículo à garagem, quando ocorrerem
indícios de defeito mecânico que possa pôr em risco a segurança dos usuários; Diligenciar a obtenção de
transporte para usuários, em caso de avaria e interrupção da viagem; Prestar socorro aos usuários feridos
em caso de acidente; Respeitar os horários programados; Dirigir com cautela, em especial à noite e em
dias de chuva ou de pouca visibilidade; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento;
Fazer reparos de urgência, bem como zelar pela conservação dos veículos que lhe foram confiados;
Providenciar o abastecimento do combustível, água e lubrificantes e comunicar ao seu superior imediato
qualquer anomalia no funcionamento dos veículos; conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao
atendimento e transporte de pacientes; Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica
do mesmo; Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas; Realizar medidas de reanimação
cardiorrespiratória básica; Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua
utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde; Exercer tarefas correlatas ao cargo, designadas pelo
superior hierárquico da Administração Municipal, bem como trabalhar em regime de escala e/ou plantões
específicos.
Certificado de Ensino Médio Completo
fornecido por Instituição Educacional,
reconhecido pelo Ministério da Educação
8
8
220H
1.032,50
90,00
e experiência comprovada na função de
no mínimo 6 meses ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar atividades inerentes ao cargo. Cumprir e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição.
Contribuir para o constante aprimoramento dos serviços. Organizar, discutir e executar o expediente de
seus superiores, tomando as providências decorrentes. Atender pessoas, prestando-lhes informações a
respeito. Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando e transmitindo recados. Manter em dia os
arquivos e fichários. Redigir e digitar memorandos, relatórios, circulares, tabelas, formulários e impressos
padronizados. Controlar a recepção, o protocolo e o envio de correspondências e documentos. Executar
tarefas correlatas a critério do superior.
Certificado de Ensino Médio Completo
com Curso Técnico de Enfermagem com
certificado fornecido por Instituição de
24
1
23
220H
1.084,04
90,00
Ensino reconhecida pelo MEC e registro
ativo no Conselho de Classe do Estado do
Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de
enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na prevenção e no
controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de danos físicos que possam ser
causados a pacientes durante a assistência de saúde; Assistir ao Enfermeiro no cuidado aos usuários nas
unidades de atenção básica, unidades de emergência, unidades hospitalares e no domicilio promovendo o
autocuidado; Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do idoso, do adulto, da mulher,
do adolescente, da criança e do recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados
de enfermagem pré e pós operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades de
desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar
em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Participar e colaborar com
as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

D206

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

D207

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO Certificado, devidamente registrado, de

3

3

-

220H

1.100,00

90,00
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conclusão de curso de ensino médio,
fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de certificado de conclusão de
curso de Técnico de Manutenção
fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação
e experiência profissional de no mínimo
06(seis) meses ininterruptos na área.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

D208

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Executar serviços de manutenção e instalação elétrica, mecânica, lógica e telefonia;
Executar manutenção e instalação hidráulica; Executar manutenção e instalação de carpintaria, alvenaria
e cobertura; Executar manutenção preventiva e corretiva de pontos de gases; Participar e colaborar com
as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Certificado de Ensino Médio Completo
com Curso Técnico de Radiologia com
certificado fornecido por Instituição de
7
7
120H
1.806,10
90,00
Ensino reconhecida pelo MEC e registro
ativo no Conselho de Classe do Estado do
Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realização de exames convencionais (raio x); Realização de exames contrastados (raio x); Realização de
exames em leitos de UTIs, neonatal e centro cirúrgico (raio x); Realização de exames Tomografia
Computadorizada e Ressonância Magnética; Realização de exames com arco cirúrgico; Processamento de
imagens digitais; Realização de registros e protocolos de atendimentos, conforme serviço.
Certificado de Ensino Médio reconhecido
pelo MEC; Certificado de Conclusão de
Curso Técnico em Segurança do Trabalho
3
3
220H
1.645,65
90,00
e Registro Profissional no Ministério do
Trabalho e Emprego.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

D209

TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

D210

TÉCNICO EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

Realizar atividades inerentes ao cargo. Cumprir e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição.
Contribuir para o constante aprimoramento dos serviços. Participar da elaboração e implementação da
política de Segurança e Saúde no Trabalho (SST); Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na
área; Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente;
Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; Participar de perícias,
fiscalizações e da adoção de tecnologias e processos de trabalho; Integrar processos de negociação e
gerenciar documentação de SST; Investigar e analisar acidentes; Recomendar medidas de prevenção e
controle; Executar tarefas correlatas a critério do superior
Certificado, devidamente registrado, de
conclusão de curso técnico completo ou
Superior (Finalizando – Analista de
Sistemas, ou referente à área), fornecido
3
3
220H
1.100,00
90,00
por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6
meses ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Atender os usuários 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.
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NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NÃO MÉDICOS
VAGAS
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO

TOTAL AMPLA
CR
DISPUTA

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Serviço Social,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecida pelo Ministério da
Educação, registro ativo no Conselho de
classe do estado do Ceará e experiência
profissional
de
06(seis)
meses
ininterruptos na área.

3

PCD

3

-

VALOR DA
CH
SALÁRIO
INSCRIÇÃO
MENSAL BASE (R$)
(R$)

120H

1.912,09

140,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
D401

ASSISTENTE SOCIAL

Atividades de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, execução e avaliação de trabalhos
relacionados com o desenvolvimento e acompanhamento de pacientes, acompanhantes e familiares em
seus aspectos sociais. Acompanhar, orientar e encaminhar os mesmos para análise de questões sociais
correlacionadas à situação de internação, utilizando instrumental técnico adequado às diversas
abordagens. Articular com a rede socioassistencial os encaminhamentos necessários em âmbito
institucional. Aplicar pesquisa de satisfação junto ao usuário nas diferentes fases da internação. Atuar em
parceria com a ouvidoria na garantia de uma gestão institucional participativa. Adotar medidas de
precaução universal de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na área
quando necessário. Exercitar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional e pertinente ao cargo.
Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Enfermagem,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecida pelo Ministério da
13
12
1
180H
1.924,00
140,00
Educação e Registro ativo no Conselho de
classe do estado do Ceará. Vivência
profissional
de
06
(seis)
meses
ininterruptos na área.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

D402

ENFERMEIRO

D403

FARMACÊUTICO

Realizar atividades inerentes ao cargo. Cumprir e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição.
Contribuir para o constante aprimoramento dos serviços. Planejar, organizar, coordenar, executar e
avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as
atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar
dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde;
Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde dos pacientes nos âmbitos hospitalar
e ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco
de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas;
Participar de comissões multiprofissionais/interdisciplinares da Instituição. Elaborar mecanismos de
avaliação da qualidade assistencial; Monitorar indicadores assistenciais da enfermagem, coletar e analisar
dados apresentados em relatórios gerenciais; Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de
danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Participar de
projetos de construção ou reforma de unidades assistenciais; Demonstrar interesse em educação
permanente e em pesquisa científica; Executar tarefas correlatas a critério do superior.
Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Farmácia,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecida pelo Ministério da
3
3
220H
2.664,93
140,00
Educação e Registro ativo no Conselho de
classe do estado do Ceará. Vivência
profissional
de
06
(seis)
meses
ininterruptos na área.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Programar, coordenar e/ou executar tarefas específicas de desenvolvimento, produção,
dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais
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como medicamento, alimentos especiais, imunobiológicos, produtos para saúde e insumos correlatos;
Analisar prescrição médica e supervisionar atividades de preparo, separação, conferência e entrega de
medicamento e material médico; Orientar sobre o uso de medicamentos e interações medicamentosas e
nutricionais; Participar do plano terapêutico medicamentoso do paciente junto à equipe multiprofissional;
Supervisionar a Central de Diluição e Reenvase de Saneantes e Degermantes, garantindo o cumprimento
das Portarias e RDC pertinentes; Desenvolver atividades inerentes à farmácia satélite; Adotar medidas de
precaução universal de biossegurança; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na área;
Orientar o uso adequado dos medicamentos prescritos na alta hospitalar; Monitorizar e analisar os
resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades para
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.

