PROCESSO SELETIVO 001/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – HCP GESTÃO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA
ANEXO 02.A

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 DA MULHER DO RECIFE
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO
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.

A101

AUXILIAR DE HOTELARIA (PLANTONISTA)

VAGAS
AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA
0

2

0

SALÁRIO
BASE

CH

12x36

R$ 998,00

VALOR DA
INSCRIÇÃO
R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Noções Básicas em hotelaria hospitalar: Objetivo, funções e estrutura; Atribuições do auxiliar de hotelaria hospitalar; Sistema de apoio aos setores diversos
do hospital; Logística de movimentações e reparos do imobiliário hospitalar; Providenciar de acordo com demanda diária Check list das áreas internas e
externas de todo hospital.

A102

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

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

2

0

40H

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.

A103

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. Experiência com cozinha
hospitalar ou industrial.

0

2

0

40H

R$ 998,00

R$ 30,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NUTRIÇÃO)
(DIARISTA)
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; Executar
tarefas correlatas a critério do superior.
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A104

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. Experiência com cozinha
hospitalar ou industrial.

0

10

1

12x36

R$ 998,00

R$ 30,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NUTRIÇÃO)
(PLANTONISTA)
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. Executar
tarefas correlatas a critério do superior.
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.
A105

0

10

1

12x36

R$ 998,00

R$ 30,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PLANTONISTA) ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar atividades inerentes ao cargo. Cumprir e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição. Contribuir para o constante aprimoramento dos serviços.
Conservar vidros e fachadas. Realizar serviços de segregação e coleta de resíduos; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao
meio ambiente. Tratamento de piso. Executar tarefas correlatas a critério do superior.
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.

0

4

0

12x36

R$ 998,00

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A106

COPEIRO (PLANTONISTA)

Organizar o carro de distribuição para entrega das dietas aos pacientes; Atender os pacientes de forma educada e adequada de acordo com as condutas
planejadas pelo nutricionista; Preencher o livro de ocorrências após cada plantão; Participar de reuniões planejadas pela coordenação; Participar de
cursos/treinamentos promovidos pela instituição/chefia; Cooperar com o nutricionista para o estabelecimento de condutas; Participar no controle de infecção
alimentar; Solicitar ao nutricionista produtos que venham a faltar na distribuição aos pacientes de acordo com a prescrição dietética; Manipular, distribuir
dieta enteral. Distribuir leites artificiais; Cumprir as normas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de dificuldade.
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.

0

4

0

12x36

R$ 998,00

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A107

COPEIRO LACTÁRIO (PLANTONISTA)

Organizar o carro de distribuição para entrega das dietas aos pacientes; Atender os pacientes de forma educada e adequada de acordo com as condutas
planejadas pelo nutricionista; Preencher o livro de ocorrências após cada plantão; Participar de reuniões planejadas pela coordenação; Participar de
cursos/treinamentos promovidos pela instituição/chefia; Cooperar com o nutricionista para o estabelecimento de condutas; Participar no controle de infecção
alimentar; Solicitar ao nutricionista produtos que venham a faltar na distribuição aos pacientes de acordo com a prescrição dietética; Manipular, distribuir
dieta enteral. Manipular, preparar e distribuir leites artificiais; Cumprir as normas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Executar outras tarefas de
mesma natureza e nível de dificuldade.
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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.
A108

ENCANADOR (PLANTONISTA)

0

1

0

12x36

R$ 1.220,25

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Executar teste, limpeza e regulagem no sistema da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE; Realizar as manutenções preventivas e corretivas nas instalações
hidrossanitárias internas e internas; Realizar novas instalações hidráulicas e de esgoto; Acompanhar a limpeza dos reservatórios inferiores e superiores;
Executar limpeza das calhas de coberta.
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.

A109

0

2

0

40H

R$ 998,00

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

JARDINEIRO

Cuidar da manutenção de toda área externa do jardim da unidade; Responsável por adubar e regar toda área do jardim; Cultivar flores e outras plantas
ornamentais, preparando a terra, fazendo canteiros, plantando sementes e mudas; Remover folhagens secas e procedendo a limpeza das mesmas, mantendo
a estética, colocando grades ou outros anteparos; Operar equipamentos e máquinas de pequeno porte específico de jardinagem; Acompanhar o processo de
pulverização das plantas.
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

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 1 ano ininterruptos.

VAGAS
AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA
0

1

0

CH

SALÁRIO
BASE

40H

R$ 1.242,56

VALOR DA
INSCRIÇÃO
R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A201

ALMOXARIFE

A202

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COMPRAS)

Agendamento o recebimento de materiais; Acompanhar o recebimento dos pedidos em suas totalidades; Receber e conferir os materiais adquiridos ou
cedidos de acordo com o documento de compra (ordem de compra e nota fiscal) ou equivalentes; Recebimento e movimentação de mercadorias através de
entrada de notas fiscais, empréstimos, doações, etc...; Armazenagem e conservação de materiais; Contagem do estoque; Dispensação de materiais e baixa
em sistema; Controle dos níveis de estoque; Análise e conferência de notas fiscais; Entregar os materiais aos seus usuários mediante requisições autorizadas;
Encaminhar as notas fiscais ao departamento de contabilidade; Acompanhamento das movimentações do estoque; Garantir que as instalações estejam
adequadas para movimentação e retiradas dos materiais visando um atendimento ágil e eficiente; Organizar e manter atualizado o registro de estoque do
material existente; Lançamento das solicitações de compras; Fazer avaliação dos fornecedores; Acompanhar o recebimento dos materiais das demais
unidades; Lançar a nota no sistema e enviar para o supervisor de estoque; Acionar o transporte e enviar as mercadorias para as unidades; Movimentação de
cargas de produtos.
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.
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar todo processo de compra, elaboração de cotações, orçamentos, negociações de compras, contratação de serviços; Desenvolver novos fornecedores
de materiais e serviços; Arquivar documentos; Protocolar documentos.
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.
A203

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (DIARISTA)

0

6

0

40H

R$ 1.380,62

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Efetuar atividades administrativas nas diversas áreas da instituição; elaboração de controles através de planilhas; redigir comunicação interna, prestar
informações para diversas áreas; atualização de cadastro e atendimento aos clientes internos e externos; análise detalhada de documentos recebidos;
acompanhar processos administrativos verificando prazos estabelecidos; emissão de formulários, coleta de dados e entrega de resultados dos processos
solicitados; recebimento de relatório das áreas para realizar a compilação dos dados enviando aos gestor direto;
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

5

0

40H

R$ 1.380,62

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A204

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FATURAMENTO Conferência e análise dos documentos (exames, uso de medicamentos, evolução) que compõe o prontuário médico (Ginecologia e Obstetrícia) e digitação
dos procedimentos realizados no MV, de acordo com a Tabela SIGTAP e regras do SUS. Realização de ajustes, inclusão, alteração ou exclusão de procedimento,
(DIARISTA)
de acordo com as regras de cobrança e instrumentos de registro (AIH, BPA Consolidado ou BPA Individualizado); Fechamento mensal de contas para envio à
PCR, correção das contas de acordo com as inconsistências identificadas pela PCR, quando da ocorrência; Relacionamento com Corpo Médico e demais áreas
hospitalares; Emissão de relatórios; Acompanhamento das mudanças e atualizações das informações da Tabela SIGTAP; Envio de Prontuários ao SAME;
Suporte aos Assistentes para registro da AIH no SISREG; Proposição de melhorias e parametrizações do MV para atendimento as necessidades da instituição
e/ou do SUS; Relacionamento com a PCR.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência comprovada
na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

A205

A206

ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO

ASSISTENTE DE TI

0

2

0

40H

R$ 1.380,62

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Efetuar atividades administrativas no setor de Manutenção; Elaboração de controles através de planilhas e cronogramas; Recebimento e análise das OS
direcionando a equipe para atendimento; Acompanhar processos administrativos verificando prazos estabelecidos; Emissão de formulários, coleta de dados
e entrega de resultados dos processos solicitados; Requisitar, receber, conferir e distribuir materiais; Realizar preenchimento dos PMOC's no sistema Ícaro,
com conferência e baixa, para todas as unidades.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso Técnico ou Superior (Em
andamento – Tecnologia da informação), fornecido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação. Experiênciacomprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos. Experiência com informática referente aos conhecimentos solicitados.
Disponibilidade para plantão noturno.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO

0

2

0
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Atender os usuários do HCPGESTÃO nas questões referentes à infra-estrutura de informática, proporcionando qualidade e tempo de resposta / atendimento
adequado; Manter os softwares e hardwares necessários ao funcionamento da área de Tecnologia da Informação do Hospital; Manter parque informático da
empresa em perfeito funcionamento, resolvendo problemas de hardware e solicitar encaminhamento para assistência técnica especializada quando
necessário; Executar atividade pertinente a hardware, software, telefonia e impressoras. 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, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
A207

AUXILIAR DE ALMOXARIFE

0

1

0

40H

R$ 998,00

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Agendamento o recebimento de materiais; Acompanhar o recebimento dos pedidos em suas totalidades; Receber e conferir os materiais adquiridos ou
cedidos de acordo com o documento de compra (ordem de compra e nota fiscal) ou equivalentes; Armazenagem e conservação de materiais; Contagem do
estoque; Dispensação de materiais e baixa em sistema; Análise e conferência de notas fiscais; Entregar os materiais aos seus usuários mediante requisições
autorizadas; Encaminhar as notas fiscais ao departamento de contabilidade;
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.

0

4

0

12x36

R$ 998,00

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

A208

AUXILIAR DE COZINHA

Verificar o cardápio do dia; Conferir junto com o auxiliar de Nutrição os gêneros liberados no dia anterior para confecção do cardápio do dia, inclusive carnes
e seus pesos; Dar apoio ao cozinheiro ou em outras áreas quando necessário; Dar início à confecção dos cardápios juntamente com o cozinheiro; Entregar as
preparações prontas, junto com o cozinheiro, ao Auxiliar de Nutrição ou Técnico de Nutrição, de acordo com a quantidade e tipos de dietas de pacientes do
dia; Cumprir as normas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos durante todo o seu serviço, observando e fazendo cumprir todos de sua equipe; Refazer
preparações toda vez que for necessário a pedido do cozinheiro ou auxiliar de nutrição conforme variação do número de comensais ou disponibilidade do
gênero; Atender as solicitações extras; Atender as dietas de funcionários de acordo com a orientação da Nutricionista; Cooperar em atividades afins; Cooperar
junto ao Auxiliar de Nutrição para o bom andamento e harmonia do serviço; Identificar e validar com etiquetas todas as preparações que serão guardadas;
Ajudar no pre-preparo ou preparo de saladas ,sobremesas do mesmo dia ou dia seguinte; Ajudar em tarefas afins quando solicitado pelo cozinheiro,auxiliar
de Nutrição ou Técnico de Nutrição;-Fazer higienização dos utensílios ,tábuas de corte, mesas, usados após termino do serviço; Participar de treinamentos
quando solicitado pela chefia; Utilizar EPI’S de acordo com a orientação e recomendação; Obedecer a normas técnicas e de segurança do trabalho.
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.

A209

AUXILIAR DE NUTRIÇÃO

0

4

0

12x36

R$ 998,00

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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
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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.
A210

CARPINTEIRO

0

1

0

12x36

R$ 1.220,25

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações;
Trabalha a madeira riscada, cortando, torneando ou fazendo entalhes com ferramentas e máquinas apropriadas para obter partes de tipo e forma desejadas;
Executar tarefas de marcenaria, conforme orientação recebida, obedecendo às normas de segurança; Pintar, envernizar ou encerar as peças e os móveis
confeccionados, utilizando, pincéis e outros apetrechos, para atender às exigências estéticas do trabalho.
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.

0

4

0

12x36

R$ 1.098,12

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

A211

COZINHEIRO

Orientar e supervisionar as preparações feitas pelo auxiliar de cozinha e copeiros; Entregar as preparações prontas ao Auxiliar de Nutrição ou Técnico de
Nutrição, de acordo com a quantidade e tipos de dietas de pacientes do dia, orientando o per capita a ser cumprido; Cumprir as normas de Boas Práticas de
Manipulação de Alimentos durante todo o seu serviço,observando e fazendo cumprir todos de sua equipe; Recalcular as quantidades junto com o Auxiliar de
Nutrição ou Técnico de Nutrição toda vez que for necessário conforme variação do número de comensais ou disponibilidade do gênero; Modificar o cardápio
quando houver necessidade extrema, informando ao auxiliar ou técnico esta necessidade; Entregar as preparações prontas do almoço,jantar e desjejum de
funcionários e acompanhantes aos respectivos copeiros, orientando o per capita já pré estabelecido pela nutricionista; Atender as solicitações extras;
Cooperar em atividades afins; Cooperar junto ao Auxiliar de Nutrição para o bom andamento e harmonia do Serviço; Substituir o Auxiliar de Nutrição em sua
ausência; Supervisionar e orientar a distribuição das refeições pelas copeiras para pacientes funcionários e acompanhantes; Entregar as sobras das
preparações ao Auxiliar de Nutrição ou Técnico de Nutrição para seu destino correto; Supervisionar ,o trabalho de sua equipe juntamente com o Auxiliar de
Nutrição e/ou Técnico de Nutrição para melhoria do Serviço; Participar de treinamentos quando solicitado pela chefia; Utilizar EPI’S de acordo com a
orientação e recomendação; Obedecer a normas técnicas e de segurança do trabalho.
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.

0

2

0

40H

R$ 998,00

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A212

DESPENSEIRO (DIARISTA)

Receber, conferir, guardar e liberar os pães diariamente, conforme requisição e cardápio; Receber dos fornecedores todos os gêneros de acordo com o pedido
da nutrição e ordem de compra do setor de compras, conferindo qualidade, quantidade, validade dos produtos (hortifrutigranjeiros, gêneros secos, carnes,
laticínios, pães, polpas, materiais descartáveis) juntamente com o auxiliar de almoxarife; Organizar a guardar dos gêneros recebidos em seus locais devidos e
de acordo com suas categorias obedecendo ao critério de PVPS; Separar, de acordo com a liberação da nutricionista, as carnes que serão utilizadas no dia
seguinte e entregá-las ao magarefe; Manter a ordem e a higiene das câmaras, prateleiras, materiais em uso e áreas do abastecimento; Manter o seu setor
limpo e organizado (CÂMARAS E DESPENSA) diariamente; Conferir juntamente com o Auxiliar de Nutrição, todos os gêneros liberados e deixados para a
confecção das preparações do dia seguinte; Cumprir as normas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos durante todo o seu serviço, observando e
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fazendo cumprir todos de sua equipe; Utilizar EPI’S de acordo com seu trabalho e orientação do SESMT; Participar de treinamentos quando solicitado pela
chefia; Obedecer às normas técnicas e de segurança do trabalho.
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

2

0

12x36

R$ 998,00

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A213

Receber, conferir, guardar e liberar os pães diariamente, conforme requisição e cardápio; Receber dos fornecedores todos os gêneros de acordo com o pedido
da nutrição e ordem de compra do setor de compras, conferindo qualidade, quantidade, validade dos produtos (hortifrutigranjeiros, gêneros secos, carnes,
laticínios, pães, polpas, materiais descartáveis) juntamente com o auxiliar de almoxarife; Organizar a guardar dos gêneros recebidos em seus locais devidos e
de acordo com suas categorias obedecendo ao critério de PVPS; Separar, de acordo com a liberação da nutricionista, as carnes que serão utilizadas no dia
seguinte e entregá-las ao magarefe; Manter a ordem e a higiene das câmaras, prateleiras, materiais em uso e áreas do abastecimento; Manter o seu setor
limpo e organizado (CÂMARAS E DESPENSA) diariamente; Conferir juntamente com o Auxiliar de Nutrição, todos os gêneros liberados e deixados para a
confecção das preparações do dia seguinte; Cumprir as normas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos durante todo o seu serviço, observando e
fazendo cumprir todos de sua equipe; Utilizar EPI’S de acordo com seu trabalho e orientação do SESMT; Participar de treinamentos quando solicitado pela
chefia; Obedecer às normas técnicas e de segurança do trabalho.

DESPENSEIRO (PLANTONISTA)

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.

0

2

0

12x36

R$ 1.220,25

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A214

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.

ELETRICISTA

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência comprovada
na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
A215

ENCARREGADO
(DIARISTA)

DE

HIGIENE

E

LIMPEZA

0

2

0

40H

R$ 1.593,02

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Lidera e orienta equipe (ASG) na realização das atividades de conservação de limpeza interna e externa da 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.

ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO

Página 7 de 19

PROCESSO SELETIVO 001/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – HCP GESTÃO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência comprovada
na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
A216

A217

ENCARREGADO DE
(PLANTONISTA)

HIGIENE

INSPETOR DE SEGURANÇA

E

LIMPEZA

0

2

0

12x36

R$ 1.593,02

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Lidera e orienta equipe (ASG) na realização das atividades de conservação de limpeza interna e externa da 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.
Experiência comprovada na função de no mínimo 1 ano ininterruptos.

0

2

0

40H

R$ 1.984,90

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Supervisiona atividades de vigilância e portaria nos postos de trabalho, a fim de prevenir, controlar o acesso de pessoas no Hospital. Atua no combate a
delitos, como porte ilícito de armas, furtos e roubos, entre outras irregularidades. Controla escalas de serviços, folgas e férias da equipe.
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.

0

2

0

40H

R$ 1.098,07

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

A218

A219

MAGAREFE

MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO

Separar, limpar, fazer cortes de acordo com os tipos de carnes e cardápio do dia seguinte; Manter contato com os cozinheiros recebendo as orientações sobre
os cortes a serem adotadas e temperos; Entregar as aparas limpas e temperadas das carnes ao cozinheiro para preparação de sopas ou molhos de acordo
com o cardápio e/ou despenseiro para guardá-las na refrigeração; Conferir os pesos recebidos antes de iniciar os cortes, anotar o peso liquido de cada produto
pronto juntamente com o despenseiro em planilha própria; Repassar para o auxiliar de nutrição as carnes deixadas para o cardápio do dia seguinte anotadas
na planilha e observações para o plantão noturno; Adotar as medidas de descongelamento de acordo com os procedimentos operacionais padrão; Cumprir
as normas de boas práticas de manipulação de alimentos durante todo o seu serviço, observando e fazendo cumprir todos de sua equipe; Fazer higienização
dos utensílios, paredes, pisos, tábuas de corte, mesas, equipamentos usados após termino do serviço; Utilizar os EPI’S necessários na execução do trabalho;
Atender as solicitações extras; Substituir o cozinheiro quando solicitado pelo auxiliar de nutrição,técnico de nutrição ou nutricionista; Dar apoio ao cozinheiro
ou em outras áreas quando necessário; Participar de treinamentos quando solicitado pela chefia,obedecer a normas técnicas e de segurança do trabalho;
Executar tarefas afins; Zelar pela guarda, conservação, limpeza e segurança dos equipamentos, instrumentos e utensílios peculiares ao trabalho, bem como
dos locais, comunicando qualquer irregularidade a chefia.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso em Mecânica de
refrigeração ou climatização; Conhecimento em equipamentos de expansão direta e
indireta (chiller condensação a água, bombas, fancoil's, fancoletes do tipo k-7 e Hi-wall,
exaustores e ventiladores; Conhecimento em sistema do tipo Split System. Possuir
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certificação em curso NR 10. Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar manutenção preventiva, corretiva e instalações em equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação; Executar teste, lubrificação e
regulagem nos sistemas de refrigeração e climatização; executar as manutenções e preencher as PMOC's conforme a periodicidade; Auxiliar e/ou efetuar
substituição de correias, rolamentos, polias, sensores, chaves de nível e bomba de drenagem; Auxliair nas instalações de equipamentos de refrigeração ou
climatização.
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.
A220

MOTORISTA

0

1

0

12x36

R$ 1.248,04

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Efetuar atividades de transporte de passageiros dentro de um mesmo município ou até em viagens para outras localidades; Transportar objetos e documentos,
sangue e vacina (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, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

1

0

40H

R$ 1.221,51

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A221

PINTOR

Limpa as superfícies escovando-as, lixando-as ou retirando a pintura velha ou das partes danificadas com raspadeiras, solventes e jatos de ar, para eliminar
resíduos; Lixa e retoca falhas e emendas utilizando material apropriado para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; Organiza o material de pintura
escolhendo o tipo conveniente para executar corretamente a tarefa. Protege as partes que não serão pintadas utilizando fitas adesivas ou outro meio para
evitar que recebam tinta; Pinta as superfícies plicando sobre elas uma ou várias camadas de tinta ou produto similar utilizando o material escolhido para
protegê-las e dar-lhes o aspecto desejado; Utiliza material apropriado (pincel, trincha, espátula, rolo, tinta látex, esmalte, etc.) na execução das tarefas
obedecendo a procedimentos específicos adquiridos em treinamentos bem como de equipamentos de segurança para preservar-se de riscos e acidentes de
trabalho, principalmente quando atua em andaimes e escadas para serviços em altura; Cuida da ordem e limpeza do local de trabalho removendo resíduos
de tinta, lixo, material para descarte, etc.
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.

A222

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PLANTONISTA)

0

30

2

12x36

R$ 1.062,01

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Prestar o atendimento inicial a todos os pacientes de urgência e emergência; prestar assistência de enfermagem a todos os pacientes admitidos na Unidade
Hospitalar conforme protocolo do serviço; participar de ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde individuais e coletivas; prestar
assistência ao paciente no pré, trans e pós operatório; realizar acolhimento dos usuários; executar, o atendimento a pacientes; executar serviços técnicos de
enfermagem; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar atividades de desinfecção e esterilização; executar tratamentos especificamente
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prescritos, ou de rotina; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; zelar pela limpeza e organização do material e
equipamentos; administrar medicamentos, sob supervisão do enfermeiro; acompanhar os usuários em atividades terapêuticas e sociais; realizar ações que
envolvam familiares; realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e famílias, conforme planejamento da equipe de saúde; participar de reuniões
técnicas; atuar em equipe multidisciplinar; prestar outros serviços correlatos com a função ou definidos em regulamento; participar, quando solicitado, de
Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; trabalhar em conformidade às boas
práticas, normas e procedimentos de biossegurança; cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade;
realizar transferência inter-hospitalar e intra-hospitalar quando necessário.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico em Eletrônica e/ou Mecatrônica com certificado expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo ministério da educação e registro ativo no conselho.
Conhecimento em sistema de gestão de engenharia clínica. Experiência comprovada na
função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

2

0

40H

R$ 2.000,00

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A223

TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Realizar manutenção preventiva, corretiva e calibrações em equipamentos médico-hospitalares seguindo o procedimento da instituição; auxiliar e atualizar
o sistema de gestão da engenharia clínica com as ativiades realizadas; realizar treinamentos técnicos relacionados aos equipamentos médico-hospittalares;
cumprir calendário de manutenção preventiva da unidade, respeitando a periodicidade definida no plano de manutençãoe calibração; atualizar
periodicamente o inventário dos equipamentos da umidade; verificar e manter na identificação (TAG) dos equipamentos , conforme plano de controle de
inventário; acompanhamento e identificação das ordens de serviços e dos planos de manutenção relacionados ao setor; auxílio na elaboração dos planos de
manutenção do setor; acompanhamento e fiscalização dos serviços técnicos realizados por terceiros; manter e zelar pelo ambiente e instrumentos de
trabalho; auxílio no recebimento e movimentação dos equipamentos médico-hospitalares; auxíliar no controle de estoque de peças, materiais e equipamentos
para manutenção dos equipamentos; elaboração de parecer técnico; participação no programa de educação continuada.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e certificado,
devidamente registrado, de conclusão de curso de análises clínicas ou patologia clínica.
Experiencia profissional em laboratório de Imuno-hematologia, mínimo de 01 (um) ano
ininterrupto.

0

4

0

12x60

R$ 1.323,09

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A224

TÉCNICO DE LABORATÓRIO (HEMOTERAPIA)

Executar as atividades técnicas em laboratório de imuno-hematologia, em tubo e em gel, tais como: determinação de tipagem sanguínea ABO e fator Rh(D),
pesquisa, identificação e titulação de anticorpo(s) irregular(es), teste da antiglobulina direto e classificação e prova cruzada; Realizar tarefas específicas de
desenvolvimento, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de insumos de uso no laboratório de imuno-hematologia; Ter
conhecimento e manusear equipamentos específicos em laboratório de imuno-hematologia e do ciclo do sangue; Registrar as atividades executadas no
laboratório de imuno-hematologia e resultados dos testes realizados; Executar métodos para avaliação da qualidade; Ter conhecimento específico do
funcionamento, organização e estrutura física de uma agência transfusional; Ter conhecimento da legislação vigente e normas básicas em hemoterapia e em
imuno-hematologia; Fazer coleta de amostra de sangue; Receber amostra de sangue e solicitações de Hemocomponentes; realizar o registro de recebimento,
Distribuir bolsas de hemocomponentes compatibilizados para o devido paciente para infusão; Trabalhar em conformidade com as Boas Práticas, normas e
procedimentos de biossegurança em laboratório de imuno-hematologia e em conformidade com o código de ética da categoria funcional.
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Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico de nutrição com certificado expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
ministério da educação e registro ativo no conselho.

0

1

0

40H

R$ 1.094,61

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

A225

A226

TÉCNICO DE NUTRIÇÃO

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO

Cumprir as normas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos durante todo o seu serviço, observando e fazendo cumprir todos de sua equipe; Ler e fazer
ocorrências, tomando providencias necessárias; Verificar o cardápio do dia conferindo sua confecção; Solicitar ao cozinheiro as provas das preparações para
a degustação pela nutricionista ou na sua ausência degustá-las verificando o produto final; Fazer pedidos extras e devoluções a despensa quando necessário;
Recalcular as quantidades ou substituir os gêneros quando necessário para confecção do cardápio; Supervisionar a distribuição das refeições dos diversos
setores (PACIENTE, ACOMPANHANTE, FUNCIONÁRIO); Supervisionar e os materiais de trabalho e cobrar sua utilização correta (utensílios, EPIS, mascaras,
luvas, etc) aos funcionários; Supervisionar a utilização dos materiais descartáveis e de limpeza aos funcionários responsáveis; Supervisionar e cobrar a
higienização de ambientes, alimentos, equipamentos e utensílios dos auxiliares operacionais de acordo com a rotina estabelecida; Fazer contagem e anotar
em formulário próprio as refeições diárias servidas, para subsidiar o relatório mensal ( paciente, funcionários, acompanhantes); Manter contato com a chefia,
comunicando qualquer problema no serviço; Fazer o pedido semanal ao almoxarifado geral de todos os materiais descartáveis e de limpeza, utilizado no
serviço; Participar de pesquisas e estudos relacionados à sua área; Fazer visitas e coletar dados antropométricos em pacientes quando solicitado pela
nutricionista; Participar e aplicar treinamentos aos funcionários junto à nutricionista quando necessário ou solicitado pela chefia; Executar tarefas afins;
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico completo em Técnico de Refrigeração com certificado expedido por instituição de
ensino reconhecida pelo ministério da educação e registro ativo no conselho. Registro
ativo no conselho. Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.

0

4

0

12x36

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.
NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO

A301

CARGO

ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

HABILITAÇÃO
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior em
administração, economia ou ciências contábeis, fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC. Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.

VAGAS
AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA
0

3

0

CH

SALÁRIO
BASE

40H

R$ 2.230,23

VALOR DA
INSCRIÇÃO

R$ 60,00

Receber e realizar lançamentos de notas fiscais; Realizar o planejamento dos pagamentos a realizar, de acordo com os vencimentos e disponibilidade
financeira; Realizar a baixa de títulos, de acordo com os pagamentos realizados; Realizar conciliação bancária diária e mensal; Elaborar o fluxo de caixa
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realizado; Negociar prazos com fornecedores; Apresentar e acompanhar os indicadores de performance (KPI); Atender a demandas de outras áreas,
principalmente a contabilidade.

A302

ANALISTA CONTÁBIL

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

0

2

0

40H

R$ 2.230,23

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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 em
administração, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

A303

0

2

0

40H

R$ 2.230,23

R$ 60,00

ANALISTA DE COMPRAS
Realizar todo processo de compra elaboração de cotações, orçamentos, negociações de compras, contratação de serviços; Desenvolver novos fornecedores
de materiais e serviços; Garantir a continuidade do abastecimento dos insumos utilizados, bem como a obtenção de novas referências de preços e fontes
alternativas de suprimentos; Conferência dos processos dos assistentes; Agendamento com os fornecedores para novas negociações.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior em
administração, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

A304

A305

ANALISTA DE ESTOQUE

ANALISTA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

0

4

0

40H

R$ 2.230,23

R$ 60,00

Agendamento o recebimento de materiais; Acompanhar o recebimento dos pedidos em suas totalidades; Receber e conferir os materiais adquiridos ou
cedidos de acordo com o documento de compra (ordem de compra e nota fiscal) ou equivalentes; Recebimento e movimentação de mercadorias através de
entrada de notas fiscais, empréstimos, doações, etc; Armazenagem e conservação de materiais; Contagem do estoque; Dispensação de materiais e baixa em
sistema; Controle dos níveis de estoque; Análise e conferência de notas fiscais; Entregar os materiais aos seus usuários mediante requisições autorizadas;
Encaminhar as notas fiscais ao departamento de contabilidade; Acompanhamento das movimentações do estoque; Garantir que as instalações estejam
adequadas para movimentação e retiradas dos materiais visando um atendimento ágil e eficiente; Organizar e manter atualizado o registro de estoque do
material existente; Lançamento das solicitações de compras; Fazer avaliação dos fornecedores; Acompanhar o recebimento dos materiais das demais
unidades; Lançar a nota no sistema e enviar para o supervisor de estoque; Acionar o transporte e enviar as mercadorias para as unidades.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior em
administração, ciências contábeis, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo
MEC. Domínio em BSC (Balance Score Card); Domínio do ciclo PDCA (ferramenta de
gestão); Domínio em Excel avançado e ferramentas de análise; Experiência comprovada
em planejamento estratégico de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

2

0

40H

R$ 3.300,00

R$ 60,00

Realizar análise de indicadores através da metodologia BSC (Balance Score Card); Levantamento e análise de informações sobre os aspectos econômicos e
financeiros, a fim de contribuir na elaboração de planos de ação para alcance dos objetivos da empresa. Estruturação de indicadores de performace para
melhora dos resultados e elaborar relatórios gerenciais para dar suporte na tomada de decisão; Apresentação de resultados.
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NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NÃO MÉDICOS
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em enfermagem fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro ativo no conselho de classe,
Residência ou especialização em enfermagem obstétrica reconhecida pelo MEC.

A401

ENFERMEIRO OBSTETRA (PLANTONISTA)

A403

NUTRICIONISTA (DIARISTA)

NUTRICIONISTA (PLANTONISTA)

AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA
0

12

1

CH

SALÁRIO
BASE

12H

R$ 2.213,85

VALOR DA
INSCRIÇÃO
R$ 60,00

Realizar atividades inerentes ao cargo. Cumprir e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição. Contribuir para o constante aprimoramento dos serviços.
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades
técnicas e auxiliares 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 dos pacientes 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 de comissões multiprofissionais/interdisciplinares da Instituição. Elaborar mecanismos de
avaliação da qualidade assistencial; Monitorar indicadores assistenciais da enfermagem, coletar e analisar dados apresentados em relatórios gerenciais;
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; Demonstrar interesse em educação permanente e em pesquisa científica; Executar tarefas
correlatas a critério do superior.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior em
nutrição, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

A402

VAGAS

0

2

0

40H

R$ 2.065,50

R$ 60,00

Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades; Participar de diagnóstico interdisciplinar; 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; Administrar unidades de alimentação e nutrição:
Planejar dietas dos pacientes internos; Efetuar controle higiênico-sanitário: Controlar higienização do pessoal, do ambiente, dos alimentos, dos equipamentos
e utensílios; Utilizar recursos de Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidades associadas ao ambiente organizacional.
Participar das reuniões da equipe multidisciplinar; Auditória, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; Assistência dietoterápica, hospitalar,
ambulatorial e em nível de consultórios; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área; Elaborar relatórios de consultas mensais; Realizar pesquisa de
satisfação junto aos pacientes atendidos na unidade; Observar e propor mudanças em situações e fatos que envolvam a possibilidade de humanização do
contexto hospitalar; Realizar acompanhamento terapêutico no pré e pós-cirúrgico; Palestas, mesas redondas.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino superior em
nutrição, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
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Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades; Participar de diagnóstico interdisciplinar; 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; Administrar unidades de alimentação e nutrição:
Planejar dietas dos pacientes internos; Efetuar controle higiênico-sanitário: Controlar higienização do pessoal, do ambiente, dos alimentos, dos equipamentos
e utensílios; Utilizar recursos de Informática; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidades associadas ao ambiente organizacional;
Participar das reuniões da equipe multidisciplinar; Auditória, consultoria e assessoria em nutrição e dietética; Assistência dietoterápica, hospitalar,
ambulatorial e em nível de consultórios; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área; Elaborar relatórios de consultas mensais; Realizar pesquisa de
satisfação junto aos pacientes atendidos na unidade; Observar e propor mudanças em situações e fatos que envolvam a possibilidade de humanização do
contexto hospitalar; Realizar acompanhamento terapêutico no pré e pós-cirúrgico; Palestas, mesas redondas.
NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO
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, 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.

VAGAS
AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA

0

2

0

CH

SALÁRIO
BASE

12H

R$ 6.790,00

VALOR DA
INSCRIÇÃO

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Experiência em anestesia obstétrica, incluindo analgesia de parto; Experiência em anestesia pediátrica, inclusive neonatal; Experiência em anestesia para
exames de imagem (tomografia computadorizada e ressonância magnética); Experiência em ambulatório de pré-anestésico; Experiência em anestesia para
cirurgia ginecológica; Experiência em anestesia para endoscopia e colonoscopia; Experiência em sala de recuperação pós-anestésica; Não ter objeção de
consciência quanto à realização de atos anestésicos em pacientes submetidas ao aborto permitido por lei, visto sermos um Hospital referência, que atende
mulheres em situações de emergência, em que funciona o Centro de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Sony Santos; 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; 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;
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; Trabalhar de acordo com os princípios de Humanização do Hospital.

A501

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA (PLANTONISTA)

A502

MÉDICO PEDIATRA OU NEONATOLOGISTA Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecida por instituição
(DIARISTA)
de ensino superior, reconhecida pelo MEC; Registro no Conselho Regional de Medicina;
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1

20H
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Certificado de Residência Médica em pediatra e/ou neonatologia, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização pediatra e/ou neonatologia
pelo MEC.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Prestar atendimento integral aos pacientes neonatos admitidos na unidade de alojamento conjunto, casa das mães, banco de Leite Humano e ambulatório
de acompanhamento do RN de risco; Diagnosticar, prescrever, solicitar exames para elucidação diagnóstica e ministrar tratamentos para as diversas doenças;
Estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que possível em parceria com a equipe local, sobretudo para casos de maior risco/vulnerabilidade,
utilizando-se de protocolos institucionalmente reconhecidos; Realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos
e fluxos estabelecidos, via central de regulação; Realizar atendimento a intercorrências e tratamento clínico a esses pacientes, baseado em métodos aceitos
e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos; Atuar em equipe multidisciplinar; Participar, quando solicitado, de
Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; Quando solicitado, emitir atestados
diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; Respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço
público onde exerce suas funções; Realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao cargo; Acompanhar as visitas médicas e
multidisciplinares que acontecerem durante seu horário na unidade, junto com o coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas;
Preencher o prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as
decisões tomadas; Cumprir com escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; Participar das reuniões clínicas
realizadas pela coordenação ou outras lideranças médicas, quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico,
promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução
de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; Quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e interhospitalar; Prestar assistência pautada nos fundamentos da humanização e da integralidade do cuidado, voltadas para o respeito às individualidades, garantia
de tecnologia que permita a segurança do recém-nato e o acolhimento ao bebê e sua família, buscando facilitar o vínculo pais/filho durante o período de
internação e após a alta.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecida por instituição
de ensino superior, reconhecida pelo MEC; Registro no Conselho Regional de Medicina;
Certificado de Residência Médica em pediatra e/ou neonatologia, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização pediatra e/ou neonatologia
pelo MEC.

0

14

1

12H

R$ 5.850,00

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
A503

Prestar assistência médica a todos os pacientes recém-nascidos internados; Prestar assistência a todos os recém-nascidos no bloco obstétrico da unidade
MÉDICO PEDIATRA OU NEONATOLOGISTA
ministrando tratamentos para as diversas patologias, aplicando métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos
(PLANTONISTA)
definidos; Realizar evolução clínica dos pacientes internados examinando-os, prescrevendo-os, solicitando os exames necessários e avaliando os resultados
dos exames; Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de plantão; Acompanhar pacientes em seus exames interna e
externamente; Buscar solucionar os problemas dos pacientes existentes no seu plantão; Emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado
em todas as dependências da Unidade Hospitalar; Atuar em equipe multidisciplinar; Participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar
(Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; Quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para
atender a determinações legais; Respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções;
Realizar as atribuições de médico e demais atividades inerentes ao cargo; 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,
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participando das discussões e decisões tomadas; Preencher o prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo
todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; Cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação
da Unidade; Participar das Reuniões Clínicas realizadas pelo coordenador da equipe ou outras lideranças médicas, quando convocado; Preencher o livro de
ocorrências do plantão; Desenvolver ações de saúde coletiva e participar dos processos de vigilância em saúde, visando garantir a qualidade dos serviços
prestados; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico,
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais
prestados no hospital; Realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos, via central de
regulação; Quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar. Prestar assistência pautada nos fundamentos da humanização e da
integralidade do cuidado, voltadas para o respeito às individualidades, garantia de tecnologia que permita a segurança do recém-nato e o acolhimento ao
bebê e sua família, buscando facilitar o vínculo pais/filho durante o período de internação e após a alta.
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em medicina, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido pelo MEC com certificado de conclusão de
residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem, reconhecido pela comissão
nacional de residência médica ou título de especialista em radiologia e diagnóstico por
imagem, reconhecido pela associação médica brasileira e registro ativo no conselho de
classe.
A504

MÉDICO RADIOLOGISTA (DIARISTA)

0

10

1

20H

R$ 5.850,00

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar exames, interpretar e emitir laudos; Orientar a equipe multidisciplinar (enfermeiros e técnicos) do setor; Aplicar contraste no paciente, bem como
orientar e determinar a conduta frente às reações adversas; Preencher todos os eventos corridos com o paciente em formulários diversos; Realizar contato
via telefone com o médico que solicitou o exame, quando necessário; Preceptoria dos residentes; Realizar melhorias assistências através de ferramentas
gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; 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; Trabalhar de acordo com os princípios de Humanização do Hospital.
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC; Registro no Conselho Regional de Medicina;
Certificado de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia concluída, reconhecido
pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Ginecologia e
Obstetrícia reconhecida pelo MEC ou Declaração de vínculo em programa de Residência
Médica em Ginecologia e Obstetrícia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência
Médica com, no mínimo, 30 meses cursados.

A505

MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA (DIARISTA)

0

14

1

20H

R$ 5.850,00

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Prestar assistência médica a pacientes admitidas e internadas na unidade ministrando tratamento clínico ou cirúrgico, ginecológico e obstétrico para as
diversas situações e patologias, aplicando métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos; Solicitar,
analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; Prescrever os medicamentos para as patologias diagnosticadas;
Clinicar, medicar e realizar atendimento de urgência, quando necessário, dentro da sua especialidade; Realizar referência e contra-referência de pacientes,
quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos, via central de regulação; Emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando
solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; Atuar em equipe multidisciplinar; Participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade
Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; Quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e
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pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce
suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem
durante seu horário de trabalho, junto com o coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do
setor; preencher o prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas
as decisões tomadas; cumprir com sua jornada de trabalho, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões
Clínicas realizadas pela Coordenação ou outras lideranças médicas, quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnicocientífico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da
execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e interhospitalar; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em
regulamento; Trabalhar de acordo com os princípios de Humanização do Hospital.

A506

MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA
FETAL) (DIARISTA)

(MEDICINA

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; Certificado de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia
concluída, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização
em Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pelo MEC , Residência médica em Medicina
Fetal reconhecida pelo MEC ou curso livre de pós-graduação em Medicina Fetal com carga
horária mínima de 420 horas.

0

5

0

20H

R$ 5.850,00

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar exames, interpretar e emitir laudos; Orientar a equipe multidisciplinar (enfermeiros e técnicos) do setor; Preencher todos os eventos ocorridos com
o paciente em formulários diversos; Realizar contato via telefone com o médico que solicitou o exame, quando necessário; Preceptoria dos residentes; Realizar
melhorias assistenciais através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado da paciente; Monitorizar e analisar os resultados
assistenciais estratégicos institucionais; Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de segurança da paciente na instituição; Participar e colaborar
com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais; Trabalhar de acordo com os princípios de Humanização do
Hospital,fazendo aconselhamento ao casal quando necessário ; Realizar procedimentos invasivos em medicina fetal (como punções , biopsias e outros).
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