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ANEXO 02

QUADRO DE CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
CÓDIGO

CARGO

02-201

AUXILIAR DE
MANUTENÇÃO

02-202

BOMBEIRO HIDRÁULICO

HABILITAÇÃO

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

CH

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

CH

CR 10

30h 3.252,00

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, 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
reconhecida pelo ministério da educação com certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de
CR 10
9
1 44h 1.305,36
60,00
bombeiro hidráulico 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
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Realizar serviços de bombeiro em geral, analisando
desenhos e esquemas hidráulicos; Testar canalizações, utilizando ar comprimido ou água sob pressão; Lavar e fazer tratamento de caixas d’água e de caixas de gordura; Fazer
a desinfecção e a limpeza de reservatórios; Examinar, modificar, reparar e fazer manutenção, conservação e instalação de bombas d’água elétrica; confeccionar, montar e
ligar componentes e peças elétricas; Executar montagens de quadro de distribuição de circuitos e de quadro de força; Elaboração de levantamentos relativos ás atividades de
sua competência; Execução de ensaios de rotina;Organização de arquivos técnicos; Instalação de infra-estrutura hidráulica e manutenção da mesma, inclusive com substituição
de tubos e conexões; Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e
orientação superior; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

NÍVEL SUPERIOR ASSISTÊNCIAL NÃO MÉDICOS
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO

02-401

FONOAUDIÓLOGO

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

9

1

SALÁRIO VALOR DA
BASE
INSCRIÇÃO
(R$)
(R$)
R$ 120,00
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Executar atividades referentes ao atendimento de
pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de Fonoaudiologia; Efetuar avaliação e diagnóstico Fonoaudiológico;
Orientar pacientes e familiares quanto às condutas da área; Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; Adotar medidas de precaução
universal de biossegurança; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS
CÓDIGO

CARGO

02-501

MÉDICO
ANESTESIOLOGISTA

02-502

MÉDICO CARDIOLOGISTA ESPECIALIDADE EM
ECOCARDIOGRAFIA

HABILITAÇÃO

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

CH

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

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com certificado de conclusão de residência médica em anestesiologia,
CR 10
9
1 24H 7.137,31 R$ 120,00
reconhecido pela comissão nacional de residência médica ou título de especialista em anestesiologia, reconhecido
pela associação médica brasileira 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; Avaliação pré-anestésica; Realização de Interconsultas;
Evolução e alta da Sala de Recuperação Pós Anestesia - SRPA; Punção lombar quando solicitado pelo hospital; Aplicar anestesia para cirurgias e exames
especializados, administrando substâncias anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes com processos intensos e possibilitar a realização dos referidos exames e
intervenções cirúrgicas; Reconhecer os mecanismos e etiopatogenia; Diagnosticar e tratar a dor aguda e crônica; Participar ativamente de capacitações e treinamentos
institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade
ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com certificado de conclusão de residência médica em cardiologia com
24
área de atuação em ecocardiografia reconhecido pela comissão nacional de residência médica ou título de CR 10
9
1
7.137,31
120,00
h
especialista em cardiologia com área de atuação em ecocardiografia, reconhecido pela associação médica brasileira
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; Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou
adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Realizar exames ecocardiográficos e similares; Emitir laudos; Orientar
internos e residentes nas atividades diárias, bem como acompanhar os seminários e as discussões de casos, garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico e contribuindo
para a formação profissional ética; Realizar melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os
resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
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HABILITAÇÃO

02-503

02-504

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

CH

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

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, emitido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação; certificado de conclusão de residência médica em cirurgia geral,
24
reconhecido pela comissão nacional de residência médica ou título de especialista em cirurgia geral, reconhecido CR 10
9
1
7.137,31
120,00
h
pela associação médica brasileira e registrado no conselho regional de medicina e registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Passagem do quadro de cirurgias previstas; Oferecer
cuidado e atenção para todos os pacientes que são admitidos no hospital para intervenção cirúrgica pela cirurgia geral; Admitir os pacientes na Clínica Cirúrgica (Checar exames
- pré operatório e pós operatório); Realizar cirurgias eletivas e de emergência dos pacientes das clinicas e UTI; Realizar procedimentos cirúrgicos invasivos; Encaminhar e ou
acompanhar o paciente para a SRPA (Sala de Recuperação Pós- Anestésica) ou UTI; Responder pareceres; Fazer anotações nos prontuários, no livro de registro da unidade e
planilhas; Realizar consultas ambulatoriais de pós-operatório quando designados. Orientar internos e residentes nas atividades diárias, bem como acompanhar os seminários
e as discussões de casos garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico, contribuindo para a formação profissional ética; Realizar melhorias assistências através de
ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias
clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com residência em Clínica Médica ou outra especialidade clínica:
Neurologia ou Gastroenterologia ou Pneumologia ou Cardiologia ou Hematologia ou Nefrologia ou Reumatologia ou
9
1 24H 7.137,31
120,00
Infectologia ou Endocrinologia ou Dermatologia, reconhecida pela comissão nacional de residência médica ou título CR 10
de especialista em Clínica Médica ou outra especialidade clínica: Neurologia ou Gastroenterologia ou Pneumologia
ou Cardiologia ou Hematologia ou Nefrologia ou Reumatologia ou Infectologia ou Endocrinologia ou Dermatologia,
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo no conselho de classe do estado do Ceará.
MÉDICO CLINICA MÉDICA ATRIBUIÇÕES DO CARGO
DIARISTA
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Realizar visitas diárias leito a leito para o
acompanhamento clínico do paciente; Verificar os resultados dos exames dos pacientes para acompanhamento clínico; Prestar assistência médica de todos internados na
unidade; Realizar parecer médico; Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências; Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os procedimentos realizados;
Participar das reuniões multidisciplinares; Preencher livro de ocorrência; Registrar não conformidades ocorridas; Manter a continuidade do serviço e a qualidade do
atendimento ao paciente dentro das normas e protocolos definidos; Atualizar e complementar relatório de alta de paciente, bem como orientar o responsável pelo paciente
quanto à continuidade do cuidado após alta hospitalar; Orientar internos e residentes nas atividades diárias, bem como acompanhar os seminários e as discussões de casos
garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico, contribuindo para a formação profissional ética; Informar e esclarecer aos acompanhantes o quadro clínico, o plano
terapêutico e prognóstico do paciente; Cumprir os protocolos institucionais e o plano terapêutico da unidade visando o atendimento de qualidade e propor melhorias quando
achar necessário; Participar ativamente de capacitações e treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias
assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais;
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02-505

02-506

Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com residência em Clínica Médica ou outra especialidade clínica:
Neurologia ou Gastroenterologia ou Pneumologia ou Cardiologia ou Hematologia ou Nefrologia ou Reumatologia ou
9
1 24H 7.137,31
120,00
Infectologia ou Endocrinologia ou Dermatologia, reconhecida pela comissão nacional de residência médica ou título CR 10
de especialista em Clínica Médica ou outra especialidade clínica: Neurologia ou Gastroenterologia ou Pneumologia
MÉDICO CLINICA MÉDICA ou Cardiologia ou Hematologia ou Nefrologia ou Reumatologia ou Infectologia ou Endocrinologia ou Dermatologia,
PLANTONISTA
reconhecido pela associação médica brasileira 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; Atuar como responsável pelas admissões dos pacientes
e intercorrências; Realizar procedimentos de urgência, Entubação traqueal, reanimação pulmonar, acessos centrais na urgência em casos excepcionais na Emergência:
Paracentese e Toraxacentese; Acompanhar exames externos de pacientes; Realizar no processo de Admissão a Anamnese e prescrição da admissão; Realizar melhorias
assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais;
Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com certificado de conclusão ou cursando último ano de residência médica
em clínica médica ou cirurgia geral ou anestesiologia ou medicina de emergência, reconhecido pela comissão
CR 10
9
1 24H 7.976,28
120,00
nacional de residência médica ou título de especialista em clínica médica ou cirurgia geral ou anestesiologia ou
medicina de emergência, reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo no conselho de classe do
estado do Ceará.
MÉDICO EMERGENCISTA
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
ADULTO - EIXO VERMELHO Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Atender prioritariamente os pacientes de urgência e
emergência identificados de acordo com protocolo de Manchester adotado na unidade, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco. Garantir a continuidade da atenção
médica ao paciente grave, até seu direcionamento à Unidade de Terapia Intensiva ou serviço de Referência e garantir a continuidade da atenção médica ao paciente em
observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que outro profissional médico assuma o caso; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência e time de liderança; Prestar atendimento médico de qualidade aos pacientes triados de acordo com o protocolo de
Manchester; Atender mesmo que fora do perfil da unidade de emergência do HRN aqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica ou sem condições clínicas de buscar o
serviço pactuado; Evoluir, avaliar e reavaliar, bem como prescrever aqueles pacientes que estejam nas dependências da emergência do HRN; Definir conduta para os pacientes
no prazo máximo de 6h; Preencher AIH e solicitação de transferência interna ou externa daqueles pacientes que devam permanecer internados; Participar ativamente de
capacitações e treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de ferramentas gerenciais
objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do
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02-507

02-508

ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com certificado de conclusão de residência médica em pediatria,
reconhecido pela comissão nacional de residência médica ou título de especialista em pediatria ou medicina de CR 10
9
1 24H 7.976,28
120,00
emergência, reconhecido pela associação médica brasileira, com a comprovação de experiência de 06 (seis) meses
ininterruptos em medicina de emergência 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; Atender prioritariamente os pacientes de urgência e
MÉDICO EMERGENCISTA emergência identificados de acordo com protocolo de Manchester adotado na unidade, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco. Garantir a continuidade da atenção
INFANTIL - EIXO VERMELHO médica ao paciente grave, até seu direcionamento à Unidade de Terapia Intensiva ou serviço de Referência e garantir a continuidade da atenção médica ao paciente em
observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que outro profissional médico assuma o caso. Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes
à sua profissão, zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; Conhecer todos os fluxos, participar das reuniões de revisão dos mesmos;
Participar de reuniões de chefia de equipe para padronização das ações, revisão de processos e interação; Participar de reuniões do time de liderança, setorial, planejamento
e comissões de avaliação; Atender, mesmo que fora do perfil da unidade de emergência, aqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica ou sem condições clínicas de
buscar o serviço pactuado; Evoluir, avaliar e reavaliar, bem como prescrever aqueles pacientes que estejam nas dependências da emergência; Definir conduta para os pacientes
no prazo máximo de 6h; Preencher AIH e solicitação de transferência interna ou externa daqueles pacientes que devam permanecer internados; Participar ativamente de
capacitações e treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de ferramentas gerenciais
objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do
ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com certificado de conclusão de residência médica em endoscopia
CR 10
9
1 24H 7.137,31
120,00
digestiva, reconhecido pela comissão nacional de residência médica ou título de especialista em endoscopia
digestiva, reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo no conselho de classe do estado do Ceará.
MÉDICO ENDOSCOPIA
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
DIGESTIVA
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Atuar na realização de exames de endoscopia digestiva
alta, tanto diagnóstica quanto terapêutica; Realizar ligadura de varize esofágica; Realizar procedimento de polipectomias; Realizar procedimento de esclerose de varizes;
Realizar procedimento de CPRE (Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica); Realizar gastrostomia endoscópica e colonoscopia; Participar ativamente de capacitações
e treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando
segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na
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.
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HABILITAÇÃO

02-509

MÉDICO NUTRÓLOGO

02-510

MÉDICO PARA SALA DE
RECUPERAÇÃO PÓS
ANESTESIA

02-511

MÉDICO TERAPIA
INTENSIVA ADULTO

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

CH

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

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de residência médica em Nutrologia, reconhecido
CR 10
9
1 24H 7.137,31
120,00
pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Nutrologia, reconhecido pela Associação
Médica Brasileira 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; Prescrição de Nutrição Parenteral; Prescrição de exames
bioquímicos que envolvem a Nutrição Parenteral; Participar das reuniões da EMTN - visitas ao leito e reuniões administrativas; Participar na elaboração e implantação dos
protocolos nutricionais; Responder parecer no sistema – prontuário eletrônico; Participação como Coordenador Clínico da EMTN; Ministrar aulas de educação continuada;
Evolução em prontuário; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com certificado de conclusão de residência médica reconhecido pela
comissão nacional de residência médica em anestesiologia ou clínica médica ou cirurgia geral ou pediatria, ou título
de especialista em anestesiologia ou clínica médica ou cirurgia geral ou pediatria e a comprovação de exercício CR 10
9
1 24H 7.976,28
120,00
prático em srpa durante 06(seis) meses ininterruptos em estabelecimentos assistenciais de saúde reconhecidos pela
autoridade sanitária local, reconhecido pela associação médica brasileira 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; Admitir pacientes na SRPA; Proceder com medidas
diagnósticas e terapêuticas de emergência na SRPA; Realizar evolução e alta da Sala de Recuperação Pós Anestesia – SRPA; Manusear a retirada de cateter de analgesia
prolongada; Diagnosticar e conduzir adequadamente as intercorrências as quais os pacientes que se submetem a um procedimento anestésico – cirúrgico estão suscetíveis;
Participar ativamente de capacitações e treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de
ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias
clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com certificado de conclusão de residência médica em terapia intensiva,
9
1 24H 7.976,28
120,00
clínica médica, cirurgia geral ou anestesiologia, reconhecido pela comissão nacional de residência médica ou título CR 10
de especialista em terapia intensiva, clínica médica, cirurgia geral ou anestesiologia, reconhecido pela associação
médica brasileira e registro ativo no conselho de classe do estado do Ceará.
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02-512

02-513

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Prestar assistência médica a todos os pacientes
internados na unidade; Realizar evolução clínica dos pacientes internados na unidade; Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de trabalho;
Realizar diariamente as prescrições médicas dos pacientes da unidade; Acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu plantão, junto com o
diarista e coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; Cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação
da Unidade; Participar das reuniões clínicas realizadas pela coordenação de UTI ou outras lideranças médicas; Admitir pacientes e decidir sobre transferências e altas, conforme
avaliação médica específica em Medicina Intensiva, sendo a admissão de acordo com perfil da Unidade; Prestar atendimento e acolher os familiares dos pacientes internados,
fornecendo as informações necessárias; Orientar internos e residentes nas atividades diárias, bem como participar de discussões clínicas garantindo-lhes o conhecimento
prático e teórico, contribuindo para a formação profissional ética; Participar ativamente de capacitações e treinamentos institucionais promovendo multiplicação do
conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os
resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com certificado de conclusão de residência médica em cirurgia pediátrica,
reconhecido pela comissão nacional de residência médica ou título de especialista em cirurgia pediátrica, CR 10
9
1 24H 7.137,71
120,00
reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo no conselho de
classe do estado do Ceará.
MÉDICO CIRURGIÃO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
PEDIÁTRICO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Passagem do quadro de cirurgias previstas; Oferecer
cuidado e atenção para todos os pacientes que são admitidos no hospital para intervenção cirúrgica pela cirurgia geral; Admitir os pacientes na Clínica Cirúrgica (Checar exames
- pré operatório e pós operatório); Realizar cirurgias eletivas e de emergência dos pacientes das clinicas e UTI; Realizar procedimentos cirúrgicos invasivos; Encaminhar e ou
acompanhar o paciente para a SRPA (Sala de Recuperação Pós- Anestésica) ou UTI; Responder pareceres; Fazer anotações nos prontuários, no livro de registro da unidade
e planilhas; Realizar consultas ambulatoriais de pós-operatório quando designados; Orientar internos e residentes nas atividades diárias, bem como acompanhar os seminários
e as discussões de casos garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico, contribuindo para a formação profissional ética; Realizar melhorias assistências através de
ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias
clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
MÉDICO TERAPIA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
INTENSIVA NEONATOLOGIA reconhecido pelo ministério da educação com certificado de conclusão de residência médica em pediatria,
reconhecido pela comissão nacional de residência médica ou título de especialista em pediatria, reconhecido pela CR 10
9
1 24H 7.976,28
120,00
associação médica brasileira, com a comprovação de experiência de 06(seis) meses ininterruptos em neonatologia e
registro ativo no conselho de classe do estado do Ceará.
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02-514

MÉDICO TERAPIA
INTENSIVA PEDIATRICA

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Prestar assistência médica a todos os pacientes
pediátricos internados na unidade; Realizar evolução clínica dos pacientes pediátricos internados na unidade; Prestar assistência aos pacientes pediátricos nas intercorrências
durante seu período de trabalho; Realizar diariamente as prescrições médicas dos pacientes da unidade; Coordenar a equipe multidisciplinar do plantão, de acordo com as
necessidades dos pacientes internados; Acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe,
participando das discussões e decisões tomadas; Cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; Participar das
reuniões clínicas realizadas pela coordenação de UTI ou outras lideranças médicas; Preencher o registro de ocorrências do plantão; Admitir pacientes e decidir sobre
transferências e altas, conforme avaliação médica específica em Medicina Intensiva, sendo a admissão de acordo com perfil da Unidade; Prestar atendimento e acolher os
familiares dos pacientes internados, fornecendo as informações necessárias; Participar ativamente de capacitações e treinamentos institucionais promovendo multiplicação
do conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os
resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
VAGAS
SALÁRIO VALOR DA
HABILITAÇÃO
CH
BASE
INSCRIÇÃO
AMPLA
TOTAL
PCD
(R$)
(R$)
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por instituição de ensino superior,
reconhecido pelo ministério da educação com certificado de conclusão de residência médica em terapia intensiva
pediátrica, reconhecido pela comissão nacional de residência médica ou título de especialista em terapia intensiva
CR 10
9
1 24H 7.976,28
120,00
pediátrica, reconhecido pela associação médica brasileira, com a comprovação de experiência de 06(seis) meses
ininterruptos em unidade de terapia intensiva pediátrica 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; Prestar assistência médica a todos os pacientes pediátricos internados na unidade; Realizar evolução clínica
dos pacientes pediátricos internados na unidade; Prestar assistência aos pacientes pediátricos nas intercorrências
durante seu período de trabalho; Realizar diariamente as prescrições médicas dos pacientes da unidade; Coordenar
a equipe multidisciplinar do plantão, de acordo com as necessidades dos pacientes internados; Acompanhar as visitas
médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe,
participando das discussões e decisões tomadas; Cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e
informada pela Coordenação da Unidade; Participar das reuniões clínicas realizadas pela coordenação de UTI ou
outras lideranças médicas; Preencher o registro de ocorrências do plantão; Admitir pacientes e decidir sobre
transferências e altas, conforme avaliação médica específica em Medicina Intensiva, sendo a admissão de acordo
com perfil da Unidade; Prestar atendimento e acolher os familiares dos pacientes internados, fornecendo as
informações necessárias; Participar ativamente de capacitações e treinamentos institucionais promovendo
multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de ferramentas gerenciais
objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos
institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na 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.
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