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Anexo III 

 
DESCRITIVO DE ATRIBUIÇÕES AOS CARGOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS CONFORME ANEXO I 
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CARGO 
Carga 

horária 
Semanal 

Expediente 
Descrição das Atividades 

AUXILIAR DE COZINHA 44 
Horas Dia 

Responsável pelas etapas iniciais da preparação dos alimentos em cozinhas industriais. Suas funções vão 
desde a higienização, até a ajuda no preparo e elaboração de pratos e refeições. Suas ações são para dar 
apoio e suporte ao chef de cozinha ou nutricionistas do Hospital. Podendo laborar em Horario Comercial ou 
Escala 12/36. 
 
O Candidato deverá possuir experiência de no mínimo 6 meses no cargo. 

ENFERMEIRO (A) 44 Dia 

Realiza Triagem de atendimento, Afere sinais vitais para consultas e exames, medidas antropométricas, 
gerencia equipe de enfermagem, realiza curativos, administra medicamentos conforme prescrição médica, 
auxilia nos procedimentos ambulatoriais e de urgência, supervisiona triagem oftalmológica, supervisiona o 
preparo dos pacientes e reposição de insumos das salas de ultrassonográfica, auxilia médicos na realização 
de todos os exames, supervisiona a lavagem e assepsia do aparelho de EDA., Podendo Laborar em Horário 
Comercial ou regime 12/36. 
 
O Candidato deverá possuir Ensino superior completo na área de Enfermagem, e 6 meses de experiência 
Mínima no cargo, e registro da classe. 
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FISIOTERAPEUTA 30 DIA 

Avaliação, diagnóstico cinético funcional, Elabora e Atua em programas de Reabilitação, atua em 
tratamentos e prevenção de doenças e lesões decorrentes de fraturas ou má-formação, Acompanha uso 
dos equipamentos auxiliares e encaminhamento quando necessário das indicações e concessão de órtese, 
prótese, e Orientações em geral, podendo laborar de manhã ou à Tarde. 
 
O Candidato deverá possuir Ensino superior completo na área de Enfermagem, e 6 meses de experiência 
Mínima no cargo, e registro na classe. 

FISIOTERAPEUTA 30 Tarde 

Avaliação, diagnóstico cinético funcional, Elabora e Atua em programas de Reabilitação, atua em 
tratamentos e prevenção de doenças e lesões decorrentes de fraturas ou má-formação, Acompanha uso 
dos equipamentos auxiliares e encaminhamento quando necessário das indicações e concessão de órtese, 
prótese, e Orientações em geral, podendo laborar no início da Noite ou madrugada com saída de manhã. 
 
O Candidato deverá possuir Ensino superior completo na área de Enfermagem, e 6 meses de experiência 
Mínima no cargo, e registro na classe. 

FARMACÊUTICO (A) 44 Horário 
Comercial  

Realiza dispensa de medicamentos e materiais hospitalares, faz análise da prescrição e solicitações, define 
programação e processos do fluxo de dispensa dos materiais, controla e armazena os medicamentos de 
forma adequada, Confere o estoque da Farmácia, Elabora relatórios gerenciais, de saída e saldo do estoque, 
faz pedido de medicamentos e materiais de reposição do estoque, auxilia o setor de almoxarifado na 
conferência e lançamentos de notas de medicamentos e insumos farmacêuticos , Controla e mantém 
abastecido o carrinho de medicamentos de emergência, efetua o descarte adequado de medicamentos 
vencidos ou danificados, efetua devolução quando for o caso. 
 
O Candidato deverá possuir Ensino superior completo na área de Farmácia, e experiencia Mínima de 6 
meses no cargo. 
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TECNICO DE IMOBILIZAÇÃO 44 Escala 12/36 DIA 

Preparar e executar trações cutâneas, auxiliando o médico na instalação de trações esqueléticas e nas 
manobras de redução manual de fraturas e luxações. 
Ensino Médio Completo.    
 
                                                                                                                                                                                                       
Desejável curso Técnico em Imobilização ortopédica. Experiência mínima de 06 (seis) meses na área 
Ortopédica. 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 44 Comercial 

Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes, 
analisando esquemas de prevenção. Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e 
determinar fatores de riscos de acidentes. Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo 
eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir 
acidentes. Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, 
extintores e equipamentos de proteção contra incêndios. Comunicar os resultados de suas inspeções, 
elaborando relatórios. Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para 
identificar suas causas e propor as providências cabíveis. Intermediar junto aos serviços médico e social da 
instituição, visando facilitar o atendimento necessário aos acidentados. 
Registrar irregularidades e elaborar estatísticas de acidentes. Treinar os funcionários da empresa sobre 
normas de segurança, combate à incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes. 
Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a 
confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes. 
Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, apresentando 
sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema 
existente. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à 
sua função. 
 
O Candidato deverá possuir Ensino Técnico, e 6 meses de experiência Mínima no cargo na área da saúde. 
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TÉCNICO ENFERMAGEM 44 Escala 12/36 DIA 

Triagem- aferição de sinais vitais, peso, altura, Auxiliar o médico em consulta, Acompanhar o paciente 
para a área destinada ( exames, consultas). Auxiliar ultrassom; Auxiliar endoscopia, Auxiliar 
ecocardiograma, Auxiliar oftalmologista, Administra medicamentos, atua com curativos e primeiros 
socorros, atende demandas dos enfermeiros e demais áreas da saúde. 
 
Experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo, formação técnica e registro na classe. 

TÉCNICO ENFERMAGEM 44 Escala 12/36 
Noite 

Triagem- aferição de sinais vitais, peso, altura, Auxiliar o médico em consulta, Acompanhar o paciente 
para a área destinada ( exames, consultas). Auxiliar ultrassom; Auxiliar endoscopia, Auxiliar 
ecocardiograma, Auxiliar oftalmologista, Administra medicamentos, atua com curativos e primeiros 
socorros, atende demandas dos enfermeiros e demais áreas da saúde. 
 
Experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo, formação técnica e registro na classe. 
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