PROCESSO SELETIVO FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES 2019/01
ANEXO 02.A
FORTALEZA - CENTRAIS DE MEDICAMENTOS
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, SALÁRIOS, CARGA HORÁRIA, VALOR DA INSCRIÇÃO,
HABILITAÇÃO E ATRIBUIÇÕES
NÍVEL MÉDIO
VAGAS
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO

TOTAL AMPLA
CR
DISPUTA

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

PCD

CH
MENSAL

SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO
(R$)

-

220H

1.472,07

90,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

A201

MOTORISTA CATEGORIA A/B

A202

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

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, devidamente registrado,
de conclusão de curso técnico
completo ou Superior (Finalizando –
Analista de Sistemas, ou referente à
área), fornecido por instituição de
3
3
220H
1.384,93
90,00
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 infraestrutura 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 Farmácia,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecida pelo Ministério
da Educação e Registro ativo no
Conselho de classe do estado do
Ceará. Vivência profissional de 06
(seis) meses ininterruptos na área.

14

13

PCD

CH
MENSAL

SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO
(R$)

1

180H

2.180,40

140,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

A401

FARMACÊUTICO 180H

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 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.
Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Farmácia,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecida pelo Ministério
3
3
220H
2.664,93
140,00
da Educação e Registro ativo no
Conselho de classe do estado do
Ceará. Vivência profissional de 06
(seis) meses ininterruptos na área.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

A402

FARMACÊUTICO 220H

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 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.

