PROCESSO SELETIVO PARA CONTRAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº 006/2020 IBGH – HMAP
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS

CARGO

AUXILIAR DE
FARMÁCIA

ENFERMEIRO (A)

PRÉREQUISITOS

RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DO
CARGO

Ensino
Médio
Completo.
Desejável 06 (seis)
meses
de
experiência
em
farmácia hospitalar
e/ou
comercial.
Conhecimento
pacote office.
Ensino
Superior
Completo
em
Enfermagem.
Registro
no
conselho de classe.
Experiência mínima
de 06 (seis) meses
em
Unidade
Hospitalar.

Garantir
a
solicitação,
recebimento,
armazenamento e controle de estoque de
materiais hospitalares e medicamentos e
atender solicitação dos setores. Entre outras
atividades pertinentes ao cargo.

Organização e direção dos serviços de
enfermagem e de suas atividades técnicas e
auxiliares nas empresas prestadoras desses
serviços.
Planejamento,
organização,
coordenação, execução e avaliação dos serviços
da assistência de enfermagem; Cuidados diretos
de enfermagem a Usuários graves com risco de
vida; Cuidados de enfermagem de maior
complexidade
técnica
e
que
exijam
conhecimentos de base científica e capacidade
de tomar decisões imediatas. Entre outras
atividades pertinentes ao cargo.

JORNADA
SEMANAL
44 horas
Escala 12x36
ou 08h00 às
18h00

44 horas
Escala 12x36
ou 08h00 às
18h00

REMUNERAÇÃO
BASE

INÍCIO
IMEDIATO

CADASTRO
RESERVA

R$ 1.147,00**

00

20

R$ 2.992,51**

00

40

FISIOTERAPEUTA

NUTRICIONISTA

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

Ensino
Superior
Completo
em
Fisioterapia.
Registro
no
Conselho de Classe
ativo. Experiência
mínima de 06 (seis)
meses na função na
área hospitalar.

Atender pacientes. Realizar diagnósticos
específicos. Analisar condições dos pacientes.
Desenvolver
programas
de
prevenção,
promoção de saúde e qualidade de vida.
Participar de projetos de educação continuada
junto a equipe multidisciplinar. Realizar ações
de intervenção, recuperação e reabilitação do
paciente, utilizando protocolos e procedimentos
específicos da fisioterapia. Entre outras
atividades pertinentes ao cargo.

Ensino
Superior
Completo
em
Nutrição.
Experiência mínima
de 06 (seis) meses
na área hospitalar.

Prestar assistência nutricional a indivíduos e
coletividades. Participar de diagnóstico
interdisciplinar. Avaliação e triagem nutricional.
Elaborar plano terapêutico de acordo com
necessidades nutricionais, gasto energético,
prescrição dietética e condição clínica. Realizar
evolução
nutricional
e
avaliação
antropométrica. Realizar planejamento de
cardápios. Promover educação continuada.
Colaborar com os processos de produção de
refeições. Entre outras atividades solicitadas.

Ensino
Superior
Completo
em
Terapia
Ocupacional.
Registro
no
Conselho de Classe
ativo. Experiência
mínima de 06 (seis)
meses na função na
área hospitalar.

Atender pacientes para prevenção, habilitação e
reabilitação
utilizando
protocolos
e
procedimentos
específicos
de
terapia
ocupacional,
realizando
diagnósticos
específicos, analisando condições para orientar
os pacientes e familiares. Desenvolver
programas de prevenção, promoção de saúde e
qualidade de vida.

30 Horas
Regime de
escala

44 horas
Escala 12x36
ou
08h00 às
18h00

30 Horas
Regime de
escala

R$ 1.652,40**

00

25

R$ 4.577,00**

00

05

R$ 1.652,40**

00

05

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

TÉCNICO (A) EM
FARMÁCIA

INSTRUMENTADOR
CIRÚRGICO

Ensino
Médio
Completo.
Curso
Técnico Completo
em Enfermagem.
Registro ativo no
conselho de classe
(COREN).
Experiência mínima
de 06 (seis) meses
na função, em
Unidade Hospitalar.
Curso Técnico em
Farmácia.
Conhecimento
pacote
office.
Experiência mínima
de 06 (seis) meses
em
Unidade
Hospitalar.

Executar ações assistenciais de Enfermagem.
Medicar usuário. Realizar procedimentos mais
simples, com orientação do Enfermeiro.
Identificar soros e punções. Levar prescrição na
farmácia de acordo com a rotina. Realizar
desinfecção todos os dias no início de plantão e
quando necessário. Auxiliar na limpeza terminal
no departamento de acordo com escala
previamente elaborada.

Realizar tarefas recebimento, armazenagem,
triagem e dispensação de medicamentos.
Anexar etiquetas nos medicamentos, produtos e
outros preparados farmacêuticos. Armazenar os
produtos, para facilitar a manipulação e controle
dos mesmos. Abastecer as prateleiras com os
produtos, para permitir o rápido e permanente
atendimento.
Entre
outras
atividades
pertinentes ao cargo.

44 horas –
Escala 12x36
ou
08h00 às
18h00

Ensino
Médio
Completo. Curso de
instrumentação
cirúrgica.
Experiência de 06
(seis) meses na
função. Registro no
conselho de classe.

Desempenhar atividades e tarefas de
instrumentação cirúrgica. Preparar o ambiente
operatório.
Conferir
qualitativa
e
quantitativamente os instrumentos cirúrgicos
após as cirurgias. Montar e desmontar
equipamentos. Fazer a assepsia dos materiais.
Garantir a segurança e qualidade da assistência
prestada. Entre outras atividades pertinentes ao
cargo.

44 horas –
Escala 12x36
ou
08h00 às
18h00

44 horas
Escala 12x36
ou
08h00 às
18h00

R$ 1.247,91**

00

100

R$ 1.297,82**

00

05

R$ 1.396,46**

00

05

** Remuneração base será acrescido de assiduidade, insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno

RECURSOS HUMANOS

