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ANEXO 02

QUADRO DE CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO COMPLETO
CÓDIGO

CARGO

05-201

AUXILIAR DE
FARMÁCIA

05-202

AUXILLIAR DE
MANUTENÇÃO

05-203

POTEIRO

HABILITAÇÃO

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

CH

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

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo ministério da educação e experiência profissional de no mínimo 06 (seis) meses ininterruptos em CR 10
9
1 30h 954,00
R$ 60,00
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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
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 curso atualizado em NR10,
CR 10
9
1 44h 1.305,36 R$ 60,00
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo ministério da educação e experiência profissional de no mínimo
06(seis) meses ininterruptos na area.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido por instituição de ensino
30
reconhecida pelo ministério da educação e experiência profissional de no mínimo 06 (seis) meses ininterruptos em CR 10
9
1
R$ 60,00
954,00
h
serviços de portaria ou vigilância ou controle de acesso.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Acolher os usuários na entrada da unidade prestando
informações diversas; Manter o serviço permanente de portaria e exercer a vigilância contínua da UAPS; Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das
mesmas para conduzi-las aos lugares desejados pelos mesmos; Prestar informações das rotinas dos serviços prestados na unidade; Informar sobre normas e procedimentos;
Zelar pela guarda do patrimônio informando e registrando em livro de ocorrência as situações de não conformidade; Checar o posicionamento das câmeras corrigindo conforme
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05-204

TÉCNICO EM SAÚDE
BUCAL

o padrão quando se fizer necessário; Acionar a polícia quando se fizer necessário; Participar de reuniões e treinamentos quando convocado; Participar e colaborar com as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
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
CR 10
9
1 44h 1.186,70 R$ 60,00
curso técnico em saúde bucal, reconhecida 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; Auxiliar o processo de compra, recebimento, organização
e distribuição de insumos odontológicos; Atuar dentro de central de abastecimento farmacêutico em colaboração com as equipes de farmácia; Participar dos processos de
auditoria relativos aos atendimentos odontológicos e de abastecimento de insumos; Realizar processos de inventário; Realizar a movimentação de itens de consumo no sistema
informatizado; Visitar as unidades assistenciais em busca de ações de melhorias ao processo de abastecimento; Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos
odontológicos; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade; Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos,
equipamentos e de seu local de trabalho; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO
CÓDIGO

05-301

CARGO

HABILITAÇÃO

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

CH

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

Diploma, devidamente registrado de curso de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia
Mecânica, ou Engenharia Biomédica fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da
Educação com Especialização em Engenharia Clínica fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo
CR 10
9
1 40H 8.586,00 R$ 120,00
Ministério da Educação ou experiência profissional de no mínimo 06(seis) meses ininterruptos na área de Engenharia
Clínica 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; Atividades destinadas à gestão do parque tecnológico da
Instituição durante todo seu ciclo de vida - o planejamento, a aquisição, o recebimento, testes de aceitação, capacitação, a operação, manutenção e desativação dos
ENGENHEIRO CLÍNICO equipamentos médico-hospitalares; Atividades descritas na Resolução CONFEA Nº 218, de 29 DE Junho de 1973; Gerenciar o corpo funcional habilitado e/ou capacitado para
atender as necessidades do serviço; Prover condições estruturais e operacionais que atendem aos requisitos de segurança do serviço; Gerenciamento dos contratos e avaliação
de desempenho dos serviços terceirizados para atender aos requisitos de segurança; Elaborar procedimentos para especificação, parecer técnico, recebimento, instalação,
treinamento operacional, manutenção e desativação de equipamentos médico-hospitalares; Garantir que o parque tecnológico da Instituição esteja em conformidade com as
normas vigentes; Elaborar e atualizar o inventário dos equipamentos médicos hospitalares; Controle da Calibração, dos testes de segurança elétricos e desempenho dos
equipamentos médico hospitalares; Gerenciamento das manutenções preventiva e corretiva (realizadas por equipe própria e/ou terceirizada) dos equipamentos médicoshospitalares; Identificação, gerenciamento e controle de riscos sanitários, ambientais, ocupacionais e relacionados à responsabilidade civil, infecções e biosegurança;
Identificação, definição, padronização e documentação dos processos relacionados ao serviço de Engenharia Clínica; Identificação de fornecedores e clientes e sua interação
sistêmica; Definição dos procedimentos operacionais padronizados (POPs) do setor de Engenharia Clínica; Manutenção da documentação atualizada, disponível e aplicada;
Definição de indicadores para os processos identificados; Medição e avaliação dos resultados de processos; Avaliação da melhoria dos processos e interação institucional Controle
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de escala de plantão, ativo ou à distância, para fornecimentos emergenciais de equipamentos médico-hospitalares, nas 24h; Atividades relacionadas ao processo de Acreditação
Hospitalar; Aplicar medidas disciplinares com o apoio da Gestão de Pessoas; Participar de auditorias nas unidades para melhoria contínua da assistência; Participar e colaborar
com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

NÍVEL SUPERIOR ASSISTÊNCIAL NÃO MÉDICOS
CÓDIGO

05-401

CARGO

FARMACÊUTICO

HABILITAÇÃO

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

CH

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

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Farmácia fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecida pelo Ministério da Educação com experiência profissional de no mínimo 06(seis) meses ininterruptos na área
CR10
9
1 40h 3.606,00 R$ 120,00
de Farmácia ou em Farmácia de Unidade de Atenção Primária à Saúde 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; Programar, coordenar e/ou executar tarefas específicas
de dispensação, armazenamento, controle de estoque, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como: medicamentos, alimentos especiais,
imunobiológicos, produtos para saúde e insumos correlatos; Analisar prescrição médica e supervisionar atividades de separação, conferência e entrega de medicamento e
material médico; Acompanhar as atividades e adequações às Boas Práticas de Farmácia; Acompanhar o desempenho dos Auxiliares de Farmácia; Controlar os medicamentos da
Portaria 344/98 conforme a legislação vigente; Orientar sobre o uso de medicamentos e interações medicamentosas; Participar do plano terapêutico medicamentoso do paciente
junto à equipe multiprofissional; Orientar o uso adequado dos medicamentos prescritos; Monitorizar e analisar os resultados assistenciais estratégicos institucionais; Realizar o
controle e dispensação dos medicamentos de alto custo conforme legislação vigente como também os programas que são acompanhados pelo município; Participar de auditorias
nas unidades para melhoria contínua da assistência; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

