PROCESSO SELETIVO 001/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – HCP GESTÃO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA
ANEXO 02.C
INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS DO PROCESSO SELETIVO
HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA ADMISSÃO; SALÁRIO BASE; JORNADA DE TRABALHO; NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA);
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO; DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS POR COMPETÊNCIA

UNIDADE HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
VAGAS
CÓDIGO

C101

CARGO

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (DIARISTA)

HABILITAÇÃO
Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de ensino fundamental,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Desejável
curso de informática. Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.

AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA
0

3

0

SALÁRIO
BASE

CH

40H

R$ 998,00

VALOR DA
INSCRIÇÃO

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar a manutenção de reparos de consertos de elétricos; reparos em pisos, paredes, tetos e cobertas; pintura em geral; atender às solicitações de
manutenção predial; realizar ações para manter as instalações do hospital em bom funcionamento e condições seguras de trabalho; realizar pequenos
reparos e promovendo adaptações de infra-estrutura e layout. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.

C102

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PLANTONISTA)

Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de ensino fundamental,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Desejável
curso de informática. Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.

0

12

1

12x36

R$ 998,00

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar a manutenção de reparos de consertos de elétricos; reparos em pisos, paredes, tetos e cobertas; pintura em geral; atender às solicitações de
manutenção predial; realizar ações para manter as instalações do hospital em bom funcionamento e condições seguras de trabalho; realizar pequenos
reparos e promovendo adaptações de infra-estrutura e layout. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de ensino fundamental,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

C103

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA)

0

6

0

40H

R$ 998,00

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar atividades inerentes ao cargo. Cumprir e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição. Contribuir para o constante aprimoramento dos
serviços. Realizar serviços de segregação e coleta de resíduos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente,
tratamento de piso, desinfecção e assepsia dos sotores. Executar tarefas correlatas a critério do superior (Encarregado / Supervisor). Realizar demais
atividades inerentes ao cargo.
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Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de ensino fundamental,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
C104

AUXILIAR
DE
(PLANTONISTA)

SERVIÇOS

2

12x36

R$ 998,00

R$ 30,00

Realizar atividades inerentes ao cargo. Cumprir e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição. Contribuir para o constante aprimoramento dos
serviços. Realizar serviços de segregação e coleta de resíduos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente,
tratamento de piso, desinfecção e assepsia dos sotores. Executar tarefas correlatas a critério do superior (Encarregado / Supervisor). Realizar demais
atividades inerentes ao cargo.

COPEIRO (PLANTONISTA)

MAQUEIRO

0

12

1

12x36

R$ 998,00

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Receber e distribuir refeições, utilizando bandejas e carrinhos. Receber ou recolher bandejas, louças e talheres, após as refeições, providenciando
a lavagem e guarda, ou o envio ao setor competente. Efetuar a pesagem e o registro das sobras alimentares, utilizando balanças apropriadas. Manter a
ordem e a limpeza do local de trabalho, seguindo normas e instruções. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de ensino fundamental,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

C106

36

GERAIS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de ensino fundamental,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
C105

0

0

12

1

12x36

R$ 998,00

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Encaminha pacientes para áreas solicitadas, recebe, confere e transporta exames, materiais ou equipamentos. Controla material esterilizado, mantém
equipamentos limpos e organizados. Providencia macas, cadeiras de rodas e campânulas para transporte dos pacientes. Realizar demais atividades
inerentes ao cargo.
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
VAGAS

CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

C201

ALMOXARIFE

AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA
0

6

0

CH

SALÁRIO
BASE

40H

R$ 1.223,47

VALOR DA
INSCRIÇÃO

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Receber, identificar, conferir materiais de acordo com o processo de compras e com a Nota fiscal, dar entrada, saída e fazer todas a as movimentações
pertinentes ao estoque em sistema, fazer dispensações para setores e controlar as solicitações ao estoque. Fazer a organização e movimentação física dos
produtos de acordo com a sua área de armazenamento, entrar em contato com fornecedores para resolução de pendências e para cobrança de entrega de
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mercadorias, controlar os níveis de produtos do estoque. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
C202

C204

C205

AUXILIAR
BOLSAS)

ADMINISTRATIVO

1

40H

R$ 1.102,78

R$ 45,00

Presta assistência nos processos da área administrativa, elaboração de planilhas e relatórios gerenciais, auxiliando na organização de arquivos. Realiza
atividades de apoio às áreas; Gestão de pessoas, suprimentos, comunicação administrativa, reprografia, patrimônio, jurídico e demais serviços de apoio
administrativo; Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e prontuário; Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos
os procedimentos necessários referentes aos mesmos; Atender clientes, usuários e fornecedores; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PLANTONISTA)

ASSISTENTE
HUMANOS)

12

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (DIARISTA)

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
C203

0

(RECURSOS

0

12

1

12x36

R$ 1.102,78

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Presta assistência nos processos da área administrativa, elaboração de planilhas e relatórios gerenciais. auxiliando na organização de arquivos. Realiza
atividades de apoio às áreas. gestão de pessoas, suprimentos, comunicação administrativa, reprografia, patrimônio, jurídico e demais serviços de apoio
administrativo; Preencher documentos, preparar relatórios, formulários, planilhas e prontuário; Acompanhar processos administrativos, cumprindo todos
os procedimentos necessários referentes aos mesmos; Atender clientes, usuários e fornecedores; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

40H

R$ 1.102,78

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realização de atividade diárias pertinentes ao setor de Recursos Humanos realizando processos seletivos, apoio aos treinamentos de desenvolvimento.
Administrar salários, benefícios dos funcionários, realizar o controle de saúde ocupacional. Acompanhanah movimentações em ponto eletrônico. Realizar
atividades de recrutamento e seleção, acompanhamento de ponto eletrônico, administrar salários e benefícios.

ADMINISTRATIVO

(CASA

DAS

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

6

0

12x36

R$ 998,00

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar atendimento ao público acolhendo os pacientes e acompanhantes; Acolher e realizar atendimento aos pacientes diante do serviço de
armazenamento das bolsas dos pacientes e acompanhantes; Atendendo ao telefone para informações necessárias e realizando atribuições da vaga.

C206

AUXILIAR DE FARMÁCIA (DIARISTA)

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

40H

R$ 998,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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Realizar a separação e dispensação de prescrições para setores e pacientes; Efetuar fracionamento de medicamentos garantindo qualidade e segurança no
processo trabalhando de acordo com as boas práticas de dispensação e fracionamento; Controlar estoques, condições de armazenamento, temperatura
ambiente e de geladeira, e prazos de validade; Cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e legislações pertinentes à área de atuação; Seguir
procedimentos operacionais padrões; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
C207

AUXILIAR DE FARMÁCIA (PLANTONISTA)

0

10

1

12x36

R$ 998,00

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar a separação e dispensação de prescrições para setores e pacientes; Efetuar fracionamento de medicamentos garantindo qualidade e segurança no
processo trabalhando de acordo com as boas práticas de dispensação e fracionamento; Controlar estoques, condições de armazenamento, temperatura
ambiente e de geladeira, e prazos de validade; Cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e legislações pertinentes à área de atuação; Seguir
procedimentos operacionais padrões; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

12

0

12x36

R$ 998,00

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C208

AUXILIAR DE NUTRIÇÃO

Auxiliar a nutricionista em tarefas de supervisão da preparação de alimentos simples. Preparar dietas enterais e hidratações para pacientes em terapia
nutricional enteral, de acordo com a prescrição médica ou nutricional. Anotar diariamente o número e tipo de refeições distribuídas, inclusive as fórmulas
lácteas. Auxiliar no controle de materiais. auxiliar na supervisão do refeitório verificando utensílios e arrumação do ambiente. Controlar as sobras de
alimentos. Efetuar controle dos balcões de distribuição durante o período das refeições. Auxiliar na supervisão do refeitório, verificando utensílios e
arrumação do ambiente. Auxiliar no controle de materiais, contando e conferindo utensílios. Afixar em locais próprios o quadro de cardápio recebido do
nutricionista. Zelar pela conservação e limpeza do local de trabalho. Desenvolver suas atividades em conformidade ao Manual de Boas Práticas. Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

12

1

12x36

R$ 998,00

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C209

AUXILIAR DE ROUPARIA

C210

ELETRICISTA

Executar vistoria nos setores para verificar se estão atendidos quanto ao fluxo do enxoval; Checar a roupa limpa da Lavanderia e selecionar as roupas que
vieram limpas e fazer a separação das que precisam de relavagem; Realizar as pesagens das roupas que chegam da Lavanderia; Realizar a separação dos
campos para enviar ao CME; Realizar a composição dos Kits do enxoval que será entregue nos setores;Realizar as entregas de roupas privativas nos setores;
Realizar a entrega dos Kit´s nos setores; Realizar a coleta nos setores. Realizar a separação e classificação de Roupas Sujas; Pesar as Roupas e preencher o
Roll; Lavar a área de Roupa Suja, assim como, realizar a sua desinfecção, nos carros e no ambiente; Serigrafar o enxoval na área de Roupa Limpa; Realizar a
Coleta 2x ao dia. Realizar a entrega dos Kits nos setores quando solicitados. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Executar manutenção elétrica, preventiva e corretiva, a fim de manter máquinas, equipamentos, motores, painéis, rede elétrica, aparelhos e instalações em
perfeitas condições de funcionamento, atendendo aos padrões de tempo e qualidade requeridos, efetuar manutenção elétrica corretiva de máquinas,
equipamentos, painéis de comando, cabine, instrumentos, motores, aparelhos elétricos, pneumáticos, a fim de diagnosticar defeitos, através de esquemas,
desenhos, catálogos, análise e avaliação técnica, bem como, desmontar, recuperar, montar, testar e substituir componentes, realizar manutenção
preventiva, corretiva e preditiva dos mesmos, providenciar novas instalações elétricas nas áreas do hospital, efetuar reparos em equipamentos e instalações
prediais, executar manutenção emergencial, atender chamados via ordem de serviço, realizar análise de risco, solicitar peças, zelando pelos equipamentos
de sua responsabilidade. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

6

0

12x36

R$ 1.102,78

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C211

ENCARREGADO DE HIGIENE E LIMPEZA

Lidera e orienta equipe ( ASG ) na realização das atividades de conservação de limpeza interna e externa do empresa de segmento hospitalar, acompanha o
check list das rotinas e programação de desinfecções internas e lavagens externas. Controla a distribuição de materiais, tratamento de piso , tarefas
relacionadas a higiene no ambiente de trabalho, fiscaliza o devido uso dos EPI'S pelaS equipes e escalas de colaboradores. Zela pela segurança da operação
observando o correto uso dos produtos de limpeza (removedores, sabão e produtos químicos em geral) e dos equipamentos (Lavadora de alta pressão,
Enceradeira e polidora industrial.) bem como sua conservação mantendo-o disponível em local adequado solicitando sua manutenção quando necessário.
Realizar demais atividades inerentes ao cargo
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Certificado de curso técnico em climatização ou refrigeração. Experiência comprovada na
função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

40H

R$ 1.102,78

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C212

C213

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO GERAL

ENCARREGADO DE ROUPARIA

Supervisionar a equipe de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas, hidráulicas e obras civis, distribuir tarefas, orientar e acompanhar o
trabalho dos colaboradores; efetuar leitura e interpretação de plantas, croquis e diagramas, manutenção civil, predial, elétrica, hidráulica e refrigeração;
Acompanhar as paradas de equipamentos para manutenção preventiva, corretiva e preditiva, visando contribuir para a redução de custos de manutenção
assim como garantir a qualidade do trabalho executado. Receber e analisar ordem de serviço, distribuir corretamente as tarefas de acordo com a função e
competência técnica; Programar, aplicar e adequar as escalas de trabalho; Assegurar o cumprimento das manutenções (preventivas e corretivas) mediante
supervisão em campo; Assegurar o cumprimento das tarefass através do acompanhamento diário das atividades; Verificar e validar ordem de serviço para
inserção em sistema; Monitorar e retirar relatórios técnicos do sistema.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

40H

R$ 1.102,78

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Acompanha o fluxo da Rouparia, determinando o atendimento de prioridades E pendências; Controla a quantidade de roupas na entrada e saída da
Rouparia; Planeja escalas e folgas da equipe; Acompanha e conduz a equipe; Promove reuniões e treinamentos quando necessário; Vistoria nos setores
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para verificar se estão atendidos quanto ao fluxo do enxoval; Coleta os dados para elaboração do inventário da Rouparia; Faz os lançamentos do Roll da
Lavanderia; Após a conferência mensal do fluxo da Lavanderia é feita a análise dos lançamentos de acordo com as notas dos serviços emitidas Pelo
prestador de serviço (Lavanderia). Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

40H

R$ 1.359,41

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C214

FATURISTA

Conhecimento de Sistemas de Gestão de Faturamento Hospitalar, experiência em MV será diferencial. Conhecimento da legislação e regras do SUS para
Faturamento Ambulatorial e Hospitalar. Conhecimento dos sistemas de informação ambulatorial e hospitalar (SIA/SUS e SIH/SUS). Conhecimento do
SISREG. Conhecimento dos documentos necessários a cobrança de contas. Executar demais atividades relacionadas aos processos da área conforme
designado pelo superior ou de acordo com a necessidade da área, visando à integridade do processo de fechamento das contas medicas, em cumprimento
de prazos e procedimentos estabelecidos. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

C215

MOTORISTA

0

3

0

40H

R$ 1.456,81

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Efetuar atividades de transporte de passageiros dentro de um mesmo município ou até em viagens para outras localidades, fazer o transporte de objetos e
documentos, sangue e vaciana (atendendo a agência transfusional e sala de vacina) solicitados previamente pelo responsável, fazer a manutenção do
veículo, como verificação do nível de óleo, combustível, calibragem dos pneus e nível de água, trabalhando seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade e proteção ao meio ambiente.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico de enfermagem com certificado expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo ministério da educação e registro ativo no conselho. Experiência comprovada na
função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

12

1

40H

R$ 1.062,01

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C216

C217

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (DIARISTA)

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PLANTONISTA)

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em
estado grave, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados a pacientes
durante a assistência de saúde; Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do idoso, do adulto, da mulher, do adolescente, excetuadas as
privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Executar atividades de desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente
de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Realizar demais
atividades inerentes ao emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico de enfermagem com certificado expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo ministério da educação e registro ativo no conselho. Experiência comprovada na
função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

50

3

12x36

R$ 1.062,01

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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R$ 45,00

PROCESSO SELETIVO 001/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – HCP GESTÃO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA
Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em
estado grave, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados a pacientes
durante a assistência de saúde; Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do idoso, do adulto, da mulher, do adolescente, excetuadas as
privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Executar atividades de desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente
de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Realizar demais
atividades inerentes ao emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico de enfermagem com certificado expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo ministério da educação e registro ativo no conselho. Experiência comprovada na
função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
C218

TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM HEMODIÁLISE

0

6

0

12x36

R$ 1.062,01

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em
estado grave, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados a pacientes
durante a assistência de saúde; Executar atividades de assistência ao paciente renal em tratamento Dialítico; na saúde do idoso, do adulto, da mulher, do
adolescente. Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; Trabalhar em conformidade às boas Práticas, normas e procedimentos de
biossegurança; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico completo ou
Superior (Finalizando – Analista de Sistemas, ou referente à área), fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência comprovada
na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

2

0

40H

R$ 1.566,46

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C219

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Atender os usuários do HCPGESTÃO nas questões referentes à infra-estrutura 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.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico de radiologia com certificado expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo ministério da educação e registro ativo no conselho. Experiência comprovada na
função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

C220

0

4

0

12H

R$ 985,66

R$ 45,00

TÉCNICO EM RADIOLOGIA (PLANTONISTA
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
12H)
Realizar exames radiográficos convencionais; Processar filmes radiológicos, preparar soluções químicas e organizar a sala de processamento; Preparar o
paciente e o ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem; Auxiliar na realização de procedimentos de
medicina nuclear e radioterapia; Acompanhar a utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de proteção radiológica, avaliando
reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão profissional pertinente; Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
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C221

C222

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico de radiologia com certificado expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo ministério da educação e registro ativo no conselho. Experiência comprovada na
função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico completo em Eletrotécnica e/ou Mecatrônica com certificado expedido por
instituição de ensino reconhecida pelo ministério da educação e registro ativo no
conselho. Registro no CREA com a anuidade em dia.

0

4

0

24H

R$ 1.971,33

R$ 45,00

TÉCNICO EM RADIOLOGIA (PLANTONISTA
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
24H)
Realizar exames radiográficos convencionais; Processar filmes radiológicos, preparar soluções químicas e organizar a sala de processamento; Preparar o
paciente e o ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem; Auxiliar na realização de procedimentos de
medicina nuclear e radioterapia; Acompanhar a utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de proteção radiológica, avaliando
reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão profissional pertinente; Realizar demais atividades inerentes ao cargo.

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

3

0

40H

R$ 1.463,98

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Executar teste, lubrificação e regulagem nos sistemas de refrigeração e climatização; executar as manutenções e preencher as PMOC's conforme a
periodicidade; efetuar susbstituição de correias, rolamentos, polias, sensores, chaves de nível e bomba de drenagem; efetuar instalações de equipamentos
de refrigeração ou climatização. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico em segurança do trabalho com certificado expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo ministério da educação e registro ativo no conselho. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

C223

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

0

3

0

40H

R$ 1.124,49

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Participar da elaboração e implementação da política de Segurança e Saúde no Trabalho (SST); Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área;
Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no
trabalho; Participar de perícias, fiscalizações e da adoção de tecnologias e processos de trabalho; Integrar processos de negociação e gerenciar
documentação de SST; Investigar e analisar acidentes; Recomendar medidas de prevenção e controle. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO
VAGAS

CÓDIGO

C301

CARGO

ANALISTA CONTÁBIL

HABILITAÇÃO
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA
0

4

0

CH

SALÁRIO
BASE

40H

R$ 2.195,97

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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Experiência com lançamentos contábeis; Experiência em conciliações contábeis; Experiência em análises de balanço; Experiência em retenção de impostos;
Conhecimento em Excel; SPED.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

40H

R$ 2.195,97

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C302

Executa registro e controle de pessoal, preparação e emissão da folha de pagamento, processamento de férias e rescisões, Observar o plano de cargos,
salários e carreira da empresa de acordo com as normas da instituição, Controlar os índices de turn-over e absenteísmo, manter regime disciplinar, prestar
informações aos colaboradores da instituição sobre procedimentos do setor de recursos, realizar gráficos e relatórios gerenciais, realizar treinamentos
solicitados pela gestão, coordenar as atividades do setor e informar o superior sobre qualquer irregularidade ocorrida no setor, controlar os casos de
alterações de cargos, promoções, transferências, demissões e outros tipos de movimentação de pessoal, observando as normas e procedimentos aplicáveis,
visando contribuir para a tomada de decisões nesses assuntos. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.

ANALISTA DE RH

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação cursando/completo em área
de TI ou afins, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo ministério
da educação. Experiência com informática referente aos conhecimentos solicitados em
ambiente hospitalar.

0

2

0

40H

R$ 1.986,00

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C303

ANALISTA DE SISTEMAS

Atender os usuários do HCPGESTÃO nas questões referentes à sistemas de informática, proporcionando qualidade e tempo de resposta / atendimento
adequado; Suporte no ERP (SOULMV); Cadastro em geral no sistema SOULMV; Atualização de Regras e SIGTAP do SOULMV; Atualização da licença do
SOULMV; Atualização de versão do sistema SOULMV; Elaborar relatórios na aplicação do SOULMV (MVReport); Executar atividade pertinente a hardware,
software e impressoras; Testar, homologar, instalar e manter os softwares 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 sistemas e encaminhando para empresa especializada quando necessário;
Funções Administrativas inerentes à área (relatórios – Inventários); Pesquisa constante, para possível utilização de novas tecnologias ou novos processos.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

C304

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

0

3

0

40H

R$ 2.195,97

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O Supervisor/Analista - Administrativo, é o profissional que planeja, organiza, controla e assessora as organizações nas áreas de Higiene e Limpeza,
Hotelaria, Rouparia, SAME, Segurança Patrimonial, Gases Medicinais, entre outras. Realiza a criação de rotinas de trabalho, fluxo dos processos, define
prioridades nas atividades de apoio relacionadas. Elabora e implementa projetos, realiza planejamento organizacional, promove estudos de racionalização
e controla o desempenho da sua área. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NÃO MÉDICOS

CÓDIGO

CARGO

ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO HCP GESTÃO

HABILITAÇÃO

VAGAS
AMPLA

CADASTRO

PCD

CH

SALÁRIO
BASE
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DISPUTA DE RESERVA
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

9

0

12x60

R$ 1.799,19

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

C401

ASSISTENTE SOCIAL

Realizar atendimentos social individual e coletivo, acompanhamento social de paciente e acompanhantes, elaboração de laudos, relatórios e parecer social,
visita no leito e evolução diária social,prestação de esclarecimentos e informação a paciente e acompanhantes na garantia de direitos,acolhimento a
pacientes na admissão hospitalar, orientações sobre a rotina hospitalar, normas e regras, acolhimento a família no pós óbito (orientação social e
articulação) se necessário,intervenção juntos aos municípios na alta hospitalar solicitação de transporte para locomoção,planejamento das atividades
mensais junto a equipe multiprofissional e CCIH, participação na elaboração das atividades de educação continuada,articulação com a rede sócioassistencial, encaminhamento para inclusão em programas sociais como PBF, BPC, entre outros (municipais), promoção de melhor qualidade de bem estar
social junto aos pacientes, sendo estes encaminhados para inclusão na Atenção e Proteção básica, média e alta complexidade, SAD, PSF, NASF, orientação
da importância da documentação civil ,reunião de equipe mensal, estudo de caso junto a equipe multiprofissional, médica e de enfermagem,
esclarecimentos sobre o papel do CI ( conselho do idoso), CT ( conselho tutelar),MP ( ministério público),CPD (conselho da pessoa com deficiência), quando
necessário sua atuação,esclarecimento aos pacientes e acompanhantes sobre a politica de humanização, direitos e deveres.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

6

0

40H

R$ 2.206,96

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C402

ENFERMEIRO (DIARISTA)

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços De assistência de enfermagem; Planejar,organizar, coordenar e avaliar as
atividades técnicas de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem;
Implementar ações para a promoção da saúde; Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da
mulher e da criança nos âmbitos hospitalar e ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco de
morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de prevenção e
controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes
durante a assistência de enfermagem; Participar de projetos de construção ou reforma de unidades assistenciais; Realizardemais atividades inerentes ao
emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

20

1

12x60

R$ 1.655,22

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C403

ENFERMEIRO (PLANTONISTA)

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem; Planejar,organizar, coordenar e avaliar as
atividades técnicas de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem;
Implementar ações para a promoção da saúde; Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da
mulher e da criança nos âmbitos hospitalar e ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco de
morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar e atuar nos programas de prevenção e
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controle sistemático de infecção hospitalar; Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes
durante a assistência de enfermagem; Participar de projetos de construção ou reforma de unidades assistenciais; Realizardemais atividades inerentes ao
emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

30H

R$ 1.655,22

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C404

ENFERMEIRO CCIH

Realizar a vigilância epidemiológica e microbiológica das infecções relacionadas à assistência à saúde das unidades ambulatoriais e de internação sob
vigilância; Fazer prevenção e investigação de surtos; Realizar auditoria interna (visitas técnicas) das unidades de internação e aos diversos setores do
hospital para detectar inadequações, bem como fornecer recomendações; Avaliar e orientar medidas de precauções por vias de transmissão junto à equipe
multiprofissional; Normatizar junto com comissão de padronização o uso de germicidas hospitalares; Elaborar parecer técnico, normas e protocolos
voltados para a prevenção e controle de infecções associadas à assistência à saúde, à aquisição de materiais e equipamentos, e a reformas e obras de
instalações prediais; Avaliar, orientar e treinar, em conjunto com equipe multiprofissional, os profissionais da saúde, visitantes e acompanhantes quanto a
procedimentos de higienização das mãos, precauções, procedimentos invasivos, limpeza, desinfecção e esterilização de produtos para a saúde e limpeza e
desinfecção ambiental; Coordenar, avaliar e implementar ações para prevenção e controle de agravos relacionados às infecções relacionadas à assistência à
saúde; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

40H

R$ 2.206,96

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C405

ENFERMEIRO NEFROLOGISTA

Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem, em pacientes adultos e pediátricos, submetidos ao tratamento
dialítico com circulação extracorpórea, categorizando-o como um serviço de alta complexidade; Coordenar as atividades da equipe de enfermagem sob sua
supervisão no desempenho das atividades dialíticas nos vários níveis de complexidade; Realizar assistência de enfermagem direta em situações de maior
complexidade técnica; Monitorar o procedimento dialítico instalado bem como atender as necessidades clínicas do paciente durante o procedimento de
acordo com protocolo terapêutico previamente definido; Assistir demais pacientes, Elaborar protocolos terapêuticos de enfermagem para prevenção,
tratamento e minimização de ocorrências adversas aos pacientes submetidos ao tratamento dialítico com circulação extracorpórea; Realizar as atribuições
de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

18

1

12x60

R$ 2.983,42

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C406

FARMACÊUTICO (PLANTONISTA)

Realizar o acompanhamento de tarefas específicas de dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica
tais como medicamentos, alimentos especiais , insumos, correlatos e material medico hospitalar; Participar da elaboração e implementação de políticas de
medicamentos; Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; Realizar controle e garantia de qualidade do fracionamento e
abastecimento dos estoques; Realizar controle dos medicamentos e materiais dos carros direcionados a paradas cardiorrespiratórias; Realizar
acompanhamento dos antimicrobianos, medicamentos termolábeis e sujeito a controle especial; Realizar controle e validação da temperatura ambiente e
de geladeira; Realizar análise clínica das prescrições; Cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e legislações pertinentes à área de atuação; Seguir
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procedimentos operacionais padrões; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

40H

R$ 3.977,90

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C407

FARMACÊUTICO RT

Realizar o acompanhamento de tarefas específicas de dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica
tais como medicamentos, alimentos especiais , insumos, correlatos e material medico hospitalar; Participar da elaboração, coordenação, implementação e
padronização de fluxos de procedimentos operacionais e de políticas de medicamentos; Orientar sobre uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos;
Realizar controle e garantia de qualidade do fracionamento e abastecimento dos estoques; Realizar controle dos medicamentos e materiais dos carros
direcionados a paradas cardiorrespiratórias; Realizar acompanhamento dos antimicrobianos, medicamentos termolábeis e sujeito a controle especial;
Realizar controle e validação da temperatura ambiente e de geladeira; Realizar análise clínica das prescrições; Cumprir e fazer cumprir as normas,
regulamentos e legislações pertinentes à área de atuação; Seguir procedimentos operacionais padrões; Coordenar a equipe da farmácia; Realizar pedido
mensal e quando necessário para o abastecimento da CAF; Realizar escalas das equipes; Realizar treinamentos para a equipe do setor; participar de equipes
de Comissão Farmácia e Terapêutica (CFT) e demais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos

0

3

0

30H

R$ 1.448,63

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C408

FISIOTERAPEUTA (MOTOR)

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar encaminhamentos. Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação,
intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; Realizar avaliação física
e cinesiofuncional do sistema cardiorrespiratório e neuro-músculo-esquelético. Realizar diagnósticos específicos; Analisar condições dos pacientes;
Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Promover campanhas educativas. Realizar demais atividades inerentes ao
cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos

0

9

0

30H

R$ 1.448,63

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C409

FISIOTERAPEUTA (RESPIRATÓRIO)

C410

FONOAUDIÓLOGO

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar encaminhamentos; Realizar ações de prevenção, promoção, proteção, educação,
intervenção, recuperação, reabilitação do paciente, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; Realizar avaliação física e
cinesiofuncional do sistema cardiorrespiratório e neuro-músculo- esquelético; Realizar avaliação e monitoramento da via aérea natural e artificial do
paciente; Prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuro-músculo-esquelética; Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar,
remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório; Monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios
do paciente; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva. Promover campanhas educativas. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos
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0
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R$ 60,00
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação daqueles que utilizam protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; Tratar de
pacientes efetuando avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Desenvolver programas de
prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

9

0

12x60

R$ 2.065,50

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

C411

NUTRICIONISTA (PLANTONISTA)

Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou enfermos) Identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar;
realizar inquérito alimentar; coletar dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar indicadores nutricionais; calcular gasto energético;
identificar necessidades nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de cuidados nutricionais; realizar prescrição dietética;
prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução dietoterápica em prontuário; conferir adesão à orientação dietético-nutricional;
orientar familiares; prover educação e orientação nutricional; elaborar plano alimentar em atividades físicas. Administrar unidades de alimentação e
nutrição: Planejar cardápios; confeccionar escala de trabalho; selecionar fornecedores; selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis, equipamentos e
utensílios; supervisionar compras, recepção de gêneros e controle de estoque; transmitir instruções à equipe; supervisionar pessoal operacional, preparo e
distribuição das refeições; verificar aceitação das refeições; medir resto-ingestão; avaliar etapas de trabalho; executar procedimentos técnicoadministrativos. Efetuar controle higiênico-sanitário: Controlar higienização do pessoal, do ambiente, dos alimentos, dos equipamentos e utensílios;
controlar validade e a qualidade dos produtos; identificar perigos e pontos críticos de controle (Appcc); solicitar análise microbiológica dos alimentos;
efetuar controles de saúde dos funcionários; solicitar análise bromatológica dos alimentos. Utilizar recursos de Informática.Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

30H

R$ 2.065,50

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

C412

NUTRICIONISTA RT (DIARISTA)

Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou enfermos): Identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar;
realizar inquérito alimentar; coletar dados antropométricos; solicitar exames laboratoriais; interpretar indicadores nutricionais; calcular gasto energético;
identificar necessidades nutricionais; realizar diagnóstico dietético-nutricional; estabelecer plano de cuidados nutricionais; realizar prescrição dietética;
prescrever complementos e suplementos nutricionais; registrar evolução dietoterápica em prontuário; conferir adesão à orientação dietéticonutricional; orientar familiares; prover educação e orientação nutricional; elaborar plano alimentar em atividades físicas. Administrar unidades de
alimentação e nutrição; Planejar cardápios; confeccionar escala de trabalho; selecionar fornecedores; selecionar gêneros perecíveis, não perecíveis,
equipamentos e utensílios; supervisionar compras, recepção de gêneros e controle de estoque; transmitir instruções à equipe; supervisionar pessoal
operacional, preparo
e distribuição das refeições; verificar aceitação das refeições; medir resto-ingestão; avaliar etapas de trabalho; executar
procedimentos técnico-administrativos; Efetuar controle higiênico-sanitário; Controlar higienização do pessoal, do ambiente, dos alimentos, dos
equipamentos e utensílios; controlar validade e a qualidade dos produtos; identificar perigos e pontos críticos de controle (Appcc); solicitar análise
microbiológica dos alimentos; efetuar controles de saúde dos funcionários; solicitar análise bromatológica dos alimentos; Utilizar recursos de
Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; Realizar demais
atividades inerentes ao cargo.
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Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

30H

R$ 1.799,19

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C413

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise,
tratamento, orientação e educação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e
acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura; Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornandoos conscientes; Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de área e afins; Avaliar alterações das funções
cognitivas, buscando diagnóstico ou detecção precoce de sintomas, em clínica; Acompanhar e avaliar tratamentos pós- cirúrgicos, medicamentosos e de
reabilitação; Promover a reabilitação neuropsicológica; Auditar, realizar perícias e emitir laudos, gerando informações e documentos sobre as condições
ocupacionais ou incapacidades mentais; Realizar demais atividades inerentes ao cargo.

PSICÓLOGO

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior na área
da vaga, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
C414

TERAPEUTA OCUPACIONAL

0

3

0

30H

R$ 1.448,63

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional objetivando restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do paciente; Realizar
diagnósticos, intervenções e tratamentos de pacientes utilizando os devidos procedimentos de terapia ocupacional; Orientar pacientes, familiares,
cuidadores e responsáveis; Desenvolver e organizar programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; Realizar demais atividades inerentes
ao cargo.
NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS
VAGAS

CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro
no Conselho Regional de Medicina.

AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA
0

9

0

CH

SALÁRIO
BASE

20H

R$ 2.745,60

VALOR DA
INSCRIÇÃO

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C501

MÉDICO (DIARISTA)

C502

MÉDICO (PLANTONISTA 12H)

Diagnosticar e tratar de doenças, medicação adequada, solicitar exames laboratoriais, testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Planejar e
executar atividades de cuidado com o paciente; Trabalhar com equipe multiprofissional de maneira interdisciplinar; Realizar as atribuições de Médico e
demais atividades inerentes ao cargo; Realizar consultas e atendimentos médicos; Tratar pacientes; Elaborar documentos médicos inclusive laudos;
Implementar ações para promoção da saúde; Coordenar programas e serviços em saúde; Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Evolui
pacientes e atesta altas médicas. Realizar as demais atividades inerentes ao cargo. Diagnosticar e tratar de doenças, medicação adequada, solicitar exames
laboratoriais, testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Planejar e executar atividades de cuidado com o paciente; Trabalhar com equipe
multiprofissional de maneira interdisciplinar.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por

ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO HCP GESTÃO

0
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1

12H
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instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro
no Conselho Regional de Medicina.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Diagnosticar e tratar de doenças, medicação adequada, solicitar exames laboratoriais, testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Planejar e
executar atividades de cuidado com o paciente; Trabalhar com equipe multiprofissional de maneira interdisciplinar; Realizar as atribuições de Médico e
demais atividades inerentes ao cargo; Realizar consultas e atendimentos médicos; Tratar pacientes; Elaborar documentos médicos inclusive laudos;
Implementar ações para promoção da saúde; Coordenar programas e serviços em saúde; Evolui pacientes e atesta altas médicas. Realizar as demais
atividades inerentes ao cargo. Diagnosticar e tratar de doenças, prescrevendo medicação adequada, solicitar exames laboratoriais, testes para promover e
recuperar a saúde do paciente; Planejar e executar atividades de cuidado com o paciente; Trabalhar com equipe multiprofissional de maneira
interdisciplinar.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Registro
no Conselho Regional de Medicina.

0

14

1

24H

R$ 2.745,60

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
C503

MÉDICO (PLANTONISTA 24H)

Diagnosticar e tratar de doenças, medicação adequada, solicitar exames laboratoriais, testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Planejar e
executar atividades de cuidado com o paciente; Trabalhar com equipe multiprofissional de maneira interdisciplinar; Realizar as atribuições de Médico e
demais atividades inerentes ao cargo; Realizar consultas e atendimentos médicos; Tratar pacientes; Elaborar documentos médicos inclusive laudos;
Implementar ações para promoção da saúde; Coordenar programas e serviços em saúde; Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Evolui
pacientes e atesta altas médicas. Realizar as demais atividades inerentes ao cargo. Diagnosticar e tratar de doenças, medicação adequada, solicitar exames
laboratoriais, testes para promover e recuperar a saúde do paciente; Planejar e executar atividades de cuidado com o paciente; Trabalhar com equipe
multiprofissional de maneira interdisciplinar.
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