EDITAL 001 - REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO HGWA 2018/46
RERRATIFICAÇÃO 04 DO ANEXO 02 – QUADRO DE CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS.
O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social pelo
Governo do Estado do Ceará, conforme Decreto nº 26.811, de 30.10.2002 e suas alterações observadas às disposições constitucionais, TORNA
PÚBLICO que o ANEXO 02 – QUADRO DE CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS do Processo Seletivo de Provas e Títulos, sob regime da Consolidação
das Leis Trabalhistas – CLT, para selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para vagas do quadro de funcionários do HOSPITAL
GERAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA - HGWA, além das que surgirem durante o prazo de validade do Processo Seletivo está sendo retificado
conforme abaixo discriminado:
1.

NO ANEXO 02 QUADRO DE CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS DO EDITAL HGWA 2018/46 FICA ALTERADO O SALÁRIO-BASE DO
CARGO 01-401 FISIOTERAPEUTA CONFORME ABAIXO DETALHADO:

CÓDIGO

01-401

CARGO

FISIOTERAPEUTA
(*)
Valor
do
salário-base
alterado
pela
Rerratificação 04,
de 04/02/2019.

HABILITAÇÃO

VAGAS
CH
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

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

Diploma, devidamente registrado, de curso de
graduação em Fisioterapia, fornecido por instituição
de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da
CR 10
9
1 30h 2.856,00(*) R$ 120,00
Educação, registro ativo no Conselho de classe do
estado do Ceará e experiência 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; Executar atividades relativas ao atendimento de pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação
utilizando protocolos e procedimentos específicos da Fisioterapia, elaboração de parecer clínico, habilidades no
manejo de pacientes críticos sob suporte ventilatório invasivo e não invasivo; Atender pacientes nos seus diversos
níveis de complexidade e faixa etária, conhecer e dominar o uso dos recursos e procedimentos da área de
Fisioterapia Hospitalar; Interagir com o paciente/usuários/acompanhantes, levando em considerações suas
necessidades e escolhas, valorizando a sua autonomia, a partir da concepção de saúde como qualidade de vida;
compreender os impactos que seus atos profissionais terão sobre os serviços ou usuários; Capacidade de refletir
sobre a esfera do mundo do trabalho e de ter consciência da qualidade e das implicações éticas do seu trabalho.
Demonstrar interesse em educação permanente e em pesquisa científica. Participar e colaborar com as atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

Os demais itens do ANEXO 02 – QUADRO DE CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS DO PROCESSO SELETIVO permanecem inalterados e ficam,
portanto, ratificados. O presente extrato assim como o ANEXO 02 na sua íntegra e com todas as alterações nele efetuadas serão publicados no
endereço eletrônico do PRÓMUNICÍPIO. Informações adicionais poderão ser obtidas no PRÓ-MUNICÍPIO, pelo e-mail contato@promunicipio.com.
FORTALEZA - CEARÁ, 4 DE FEVEREIRO DE 2019.
FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU
DIRETOR PRESIDENTE
ISGH

