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Anexo 2 – Atribuições dos Cargos.
ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS CARGOS:
 Participar de comissões quando solicitados pela instituição;
 Cumprir as normas e regulamentos do Hospital e conhecer os processos e rotinas dos
serviços do HMRC;
 Adaptar-se às finalidades específicas de trabalho, exercer suas funções nos diferentes locais
do Hospital Municipal Ruth Cardoso, de acordo com as escalas e dentro dos horários
determinados que variam entre os períodos diurno, noturno, manhã tarde, ou manhã e tarde
na forma de revezamento, necessários ao Hospital;
 Integrar e desenvolver atividades com a equipe multiprofissional/interdisciplinar;
 Participar de programas de treinamento, desenvolvimento, discussão de casos, atividades
de ensino e reuniões;
 Participar da elaboração, execução e avaliação de programas e da normatização de
procedimentos;
 Zelar pelo patrimônio público nas suas áreas de atuação.
A)

Cargos de Nível de Ensino Superior

ASSISTENTE SOCIAL
Acolhem e prestam serviços sociais orientando pacientes e familiares sobre direitos e deveres
(normas, códigos e legislação), serviços, recursos sociais e programas de educação. Planejam,
coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação
profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras). Orientam e monitoram
ações em desenvolvimento, relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário
e desenvolvimento humano, economia familiar, alimentação e saúde. Elaboram documentos e
difundem conhecimentos da área de serviço social. Emitem pareceres, informações técnicas e
demais documentações. Realizam ações intersetoriais com a rede de apoio, encaminhando
pacientes e familiares e buscando a efetivação de direitos. Registram em formulário único
informações sobre atendimento ao paciente de forma sigilosa. Analisam, processam, atualizam,
levantam, sistematizam e interpretam dados, informações e indicadores. Atuam em equipe
multidisciplinar. Coordenam e orientam indivíduos em prestação de serviços comunitários.
ENFERMEIRO
Desempenham atividades de enfermagem em pediatria, psiquiatria, maternidade/alojamento
conjunto, unidades de terapia intensiva adulta e neonatal, clínica médica e cirúrgica, urgência e
emergência, centro cirúrgico e central de esterilização de materiais, pronto socorro, educação
continuada e CCIH. Prestam assistência direta ao paciente/cliente grave, bem como, no cuidado
pré, trans e pós operatório que exijam conhecimento científico adequado e capacidade de tomar
decisões imediatas, zelando pelo seu conforto e bem estar. Prescrevem ações e procedimentos de
maior complexidade, coordenam e auditam serviços de enfermagem. Implementam ações para
promoção da saúde junto aos pacientes internados, adotando práticas e medidas de biossegurança.
Planejam, organizam, coordenam, executam e avaliam os serviços de assistência de enfermagem.
Aplicam a sistematização da assistência de enfermagem aos pacientes e implementam a utilização
dos protocolos de atendimentos. Exercem a profissão com justiça, compromisso, equidade,
resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, assegurando ao
paciente e família assistência de enfermagem livre de danos decorrentes da imperícia, negligência
ou imprudência. Prestam assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza
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segundo o código de ética. Padronizam normas e procedimentos de enfermagem e monitoram o
processo de trabalho. Planejam ações de enfermagem, levantam necessidades e problemas,
realizam diagnóstico da situação, estabelecendo prioridades e avaliando resultados. Participam de
trabalhos de equipe multidisciplinar e orientam a equipe de enfermagem para controle de infecção
hospitalar; participam conforme política interna da instituição de projetos, cursos, comissões,
eventos e programas de ensino, pesquisa e extensão; executam tarefas pertinentes a área de
atuação, bem como, as compatíveis exigidas para o exercício da função. Planejam os cuidados de
enfermagem dos pacientes sob sua responsabilidade. Distribuem, supervisionam e conferir as
atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem. Preveem a necessidade e provisionam
materiais, medicamentos e equipamentos. Planejam, desenvolvem e colaboram para a educação
permanente promovendo o aperfeiçoamento da equipe de trabalho. Zelam para que a equipe de
enfermagem sob sua supervisão mantenha postura e apresentação adequadas ao exercício
profissional. Controlam assiduidade, pontualidade e disciplina da equipe de enfermagem.
Participam dos programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e doenças
transmissíveis. Zelam pela segurança e organização dos documentos dos pacientes e da seção.
Zelam pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados,
quando da execução dos serviços. Zelam pela guarda e conservação de equipamentos e materiais
peculiares ao trabalho. Participam do dimensionamento de pessoal, conjuntamente com a
Coordenação da área. Elaboram, organizam e mantêm atualizados o banco de dados, das
informações referentes à área de atuação. Elaborar e atualizar Manuais de Normas, Rotinas e
procedimentos para execução das atividades afins. Promovem o uso racional dos recursos
disponíveis da área sob sua responsabilidade. Recebem e passam plantão, inteirando-se do estado
do paciente, tomando as providências necessárias. Assumem os cuidados de enfermagem dos
pacientes mais graves da unidade, acompanhando rigorosamente a evolução do tratamento.
Prestam cuidados de enfermagem em atendimento de urgência e emergência e afins. Ministram
medicamentos que exijam controles e cuidados especiais e realizar procedimentos de maior
complexidade. Admitem e orientam os pacientes na unidade. Planejam e participam da alta do
paciente e dão as orientações necessárias aos cuidados na sua residência ou instituição de
referência. Atua quando da ocorrência do óbito, executando e orientando os procedimentos
necessários, bem como prestando apoio aos familiares. Asseguram transporte e cuidados
adequados de pacientes para exames, centro cirúrgico e outros serviços. Atendem as famílias dos
pacientes, orientando sobre o tratamento dispensado, esclarecendo suas dúvidas. Checam, testam
e mantêm em ordem o carrinho de emergência, diariamente. Realiza avaliação de risco dos
pacientes, tomando as providências necessárias. Acompanham o transporte de pacientes graves a
exames, centro cirúrgico, etc. Coletam gasometria arterial, hemocultura, realizam passagem de
sonda nasoenteral, nasogástrica, sonda vesical. Participam da elaboração/revisão de POP,
protocolo, manual de normas e rotinas, regimento. Solicitam reposição, conserto e reparos de
equipamentos sempre que necessário. Executam outras tarefas correlatas, conforme necessidade
ou a critério de seu superior. Organizam prontuários com registros das observações, tratamentos
executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente. Mantem-se atualizados em relação
às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do
setor/departamento. Cumprem /Obedecem à Lei do Exercício Profissional e o Código de Ética e
Resoluções do COREN. Comparecem, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho,
conforme escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentar até a chegada do seu
substituto; Cumprem com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com
o mínimo de dez minutos de antecedência. Tratam com respeito os outros Enfermeiros, Médicos,
Técnicos em Enfermagem e equipe multiprofissional, liderando a equipe que lhe for delegada com
ordem e profissionalismo. Executam outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério
de seu superior. Participam, conforme política interna da instituição de projetos, curso, comissões,
eventos e programas de ensino, pesquisa e extensão. Cumprem com as atividades descritas no rol
de atribuições definidas pelo HMRC na sua área de atuação.
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ENFERMEIRO OBSTETRA
Prestam assistência a pacientes e/ou clientes; implementam ações para promoção da saúde junto
à comunidade, bem como, a utilização de protocolos de atendimento; prescrevem ações e
procedimentos de maior complexidade; adotam práticas, normas e medidas de biossegurança;
coordenam, planejam, organizam, executam e avaliam os serviços de assistência de enfermagem;
asseguram a prestação de assistência humanizada e individualizada a pacientes graves; preparam
o paciente para a alta referenciando se necessário, ao programa de internação domiciliar ou a
unidade básica de saúde; definem estratégias para a promoção de saúde, participam de equipe
multidisciplinares e orientam a equipe para o controle de infecção; participam conforme a política
interna da instituição, de projetos, cursos, comissões, eventos, pesquisa, extensão e programas de
ensino; realizam consultoria e auditoria sobre matéria de enfermagem; acompanham a evolução e
o trabalho de parto (realizam toque, verificam batimentos cardiofetais e dinâmicas uterinas) e
preparam a paciente para o parto; realizam cardiotocografia no pré e no intra parto, bem como,
identificam distorcias obstétricas e tomam providências necessárias até a chegada do médico;
realizam parto sem distorcia, episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestisia local quando
necessário; prestam assistência em situação de emergência; assistência no puerpério imediato e
mediato visando facilitar a adaptação da mulher as alterações físicas e emocionais, possibilitando
o desenvolvimento das habilidades que proporcionam segurança nos cuidados com recém-nascido.
Trabalham segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental; executam tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática e executam outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função. Cumprem normas estabelecidas pelos programas nacionais
aderidos pela instituição.
FARMACÊUTICO
Conhecem a rotina da farmácia hospitalar. Elaboram, dirigem, supervisionam, planejam, orientam,
avaliam, executam e fiscalizam serviços e programas relacionados com a atividade farmacêutica
voltada para a assistência hospitalar. Tem domínio das atividades clínicas concernentes ao
farmacêutico hospitalar. Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, dispensação, controle,
armazenamento, distribuição e transporte de produtos farmacêuticos. Controlam entorpecentes e
produtos equiparados, anotando sua saída em mapas, guias e livros, segundo os receituários
devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais. Participam da elaboração e
implementação de políticas de medicamentos. Orientam sobre uso de produtos e prestam serviços
farmacêuticos. Participam de programas nacionais voltados aos materiais e medicamentos sob sua
responsabilidade, tais como fármaco e técnovigilância, na área da hospitalar. Procedem registros
de procedimentos realizados. Administram e selecionam estoques de produtos farmacêuticos
criando critérios e sistemas de dispensação. Avaliam prescrição e dialogam com prescritor quando
necessário. Planejam e implementam ações e programas de assistência farmacêutica e elaboram
protocolos e procedimentos operacionais. Participam e agem como profissional de saúde dentro de
seu âmbito profissional. Prestam assistência farmacêutica. Preenchem e gerenciam a circulação e
controle de documentos inerentes à atividade. Assessoram a equipe de saúde nas questões
referente a medicamentos e produtos farmacêuticos. Zelam pela conservação do ambiente de
trabalho, dos materiais e dos equipamentos, pelo cumprimento das normas de saúde e segurança
do trabalho e, pelo uso adequado dos equipamentos de proteção individual e coletivo. Mantêm os
estoques da farmácia e almoxarifado em ordem. Participam da reposição de medicamentos e
materiais. Lideram a equipe sob sua responsabilidade. Contribuem na elaboração de normas e
procedimentos, bem como aplicá-los na execução das atividades do cargo. Executam outras
atividades, de acordo com a necessidade do setor e da instituição.
FARMACÊUTICO (BIOQUÍMICO)
Sabem atuar na área da hematologia e Agência Transfusional. Coordenam e executam técnicas
laboratoriais, realizam validações, controle de qualidade e preparo soluções de reagentes, realizam
validações de metodologias, tecnologias, procedimentos, equipamentos, materiais, operam
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equipamentos usados na rotina de laboratório clínico e realizam manutenção básica dos mesmos.
Elaboram e avaliam relatórios gerenciais, emitindo parecer técnico quando necessário. Emitem
laudos dos exames solicitados. Executam a capacitação novos colaboradores. Elaboram materiais
de apresentação e ministram seminários para treinamento multidisciplinar interno. Pesquisam e
propõem novas tecnologias. Coordenam, elaboram e executam projetos de implementações ou
implantações de serviços. Atuam em comitês Transfusional e de Hemovigilâcia. Cumprem e fazem
cumprir os requisitos legais normativos e institucionais. Preparam provas para análise e
estabelecimento de diagnóstico. Realizam e analisam experimentos. Dominam, dentro da sua área,
conhecimentos de hematologia. Reconhecem e criticam alterações analíticas a qualidade da análise
quando necessário, respondendo tecnicamente pelos exames laboratoriais. Coletam sangue para
análise de exames. Realizam testes pré-transfusionais para liberação de hemocomponentes.
Participam do ato transfusional reconhecendo possíveis reações. Gerenciam atividades de
manuseio, transporte, armazenamento e controle de qualidade, consumo e validade de
hemocomponentes e hemoderivados. Executam a rotina de receptores de sangue e/ou
hemoderivados. Responsabilizam-se por todos os registros e preenchimento de documentos
inerentes a atividade específica e executam outras atividades dentro da rede de ações e serviços
em hospital. Lideram a equipe sob sua responsabilidade.
FISIOTERAPEUTA
Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes
internados. Dominam a as técnicas fisioterápicas de pacientes internado em Unidades de Terapia
Intensiva. Avaliam o estado funcional do paciente, a partir da patologia clínica, exames de imagem
e laboratoriais, da anamnese funcional e exame da funcionalidade e sinergismo das estruturas
anatômicas envolvidas. Atuam na área hospitalar na recuperação de pacientes em ventilação
mecânica nas unidades de terapia intensiva adulto e neonatal, sendo o responsável pelas
estratégias ventilatórias. Desenvolvem e implementam programas de prevenção em saúde geral e
do trabalho. Exercem atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos
específicos, organização e participação em eventos. Atendem pacientes de baixa, média e alta
complexidade executando métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de auxiliar na
restauração, desenvolvimento e conservação da capacidade física do paciente. Indicam condutas
terapêuticas e acompanham a evolução dos pacientes. Orientam pacientes e familiares quanto a
procedimentos e técnicas de tratamento. Desenvolvem e participam de campanhas educativas e
preventivas. Zelam pelos materiais, instrumentos e equipamentos sob sua responsabilidade.
Elaboram documentos e difundem conhecimentos da área de fisioterapia. Emitem pareceres,
diagnósticos, informações técnicas e demais documentações. Analisam, processam e atualizam
dados. Levantam, sistematizam e interpretam dados, informações e indicadores.
FONOAUDIÓLOGO
Elaboram, orientam, avaliam, executam e fiscalizam serviços, programas e projetos da área de
fonoaudiologia hospitalar e participam de equipe multidisciplinar. Prestam atendimento no
alojamento conjunto, unidades de terapia intensiva adulta e neonatal, clínica médica/cirúrgica,
pediatria e urgência/emergência. Atendem pacientes avaliando e tratando quaisquer distúrbios
fonoaudiólogos, sendo estes, alterações de deglutição, sucção e ou linguagem oral. Avaliam e
orientam questões relacionadas com a lactação da puérpera e amamentação do recém-nascido
logo nos primeiros momentos do parto e após este enquanto internados. Desenvolvem técnicas
para estimulação e coordenação de sucção/deglutição/respiração. Realizam e avaliam manobras
em pacientes graves. Diagnosticam, classificam definem a conduta a ser aplicada nos quadros de
disfagias mecânicas e neurogênicas. Avaliam e sugerem introdução e suspenção de sondas
enterais. Orientam pacientes, familiares e responsáveis quanto a procedimentos e técnicas de
tratamento realizado ao paciente internado e após alta. Desenvolvem e participam de trabalhos e
campanhas de prevenção, no que se refere à distúrbios de deglutição, fala, voz, linguagem e
audição. Zelam pelos materiais, instrumentos e equipamentos sob sua responsabilidade. Executam
atividades administrativas e outras complementares da função. Elaboram documentos e difundem
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conhecimentos da área de fonoaudiologia. Conhecem e dominam a Neurofisiologia do Sistema
Motor da Fala, as deformidade crâneofaciais, os distúrbios da linguagem da fala e da voz
decorrentes de fatores neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos, traumáticos e
socioambientais; a fisiologia da lactação e vantagens do aleitamento materno bem como avaliam e
orientam questões relacionadas com a amamentação do recém-nascido logo nos primeiros
momentos ao parto e após este enquanto internados; as alterações da deglutição, sucção e/ou
linguagem oral; prestam atendimento em maternidade, alojamento, unidades de terapia intensiva
adulta e neonatal, clínica médica/cirúrgica, pediatria e urgência/emergência; orientar pacientes,
familiares e responsáveis quanto a procedimentos e técnicas de tratamento realizado ao paciente
internado; zelar pelos materiais, instrumentos e equipamentos sob sua responsabilidade; executam
atividades administrativas e outras complementares da função; elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área de fonoaudiologia; emitir pareceres, diagnósticos, informações técnicas e
demais documentações; analisar, processar e atualizar dados; levantar, sistematizar e interpretar
procedimentos referentes à dados hospitalares. Interpretam exames tais como videofluoroscopia;
têm domínio de exame físico (ausculta cervical, pulmonar, entre outros); têm conhecimento
suficiente em todas estas áreas que lhe permitam discutir com a equipe médica e multidisciplinar
as questões relativas a fonoaudiologia hospitalar.
NUTRICIONISTA
Avaliam o estado nutricional do cliente a partir de diagnóstico clínico, exames laboratoriais,
anamnese alimentar e exames antropométricos. Estabelecer a dieta do cliente, fazendo as
adequações necessárias. Recorrem a outros profissionais e/ou solicitar laudos técnicos
especializados. Avaliam o estado nutricional do cliente prescrevendo se necessário, dieta parental
enteral e complementos nutricionais. Registram diariamente, em prontuário do cliente, a prescrição
dietoterápica, a evolução nutricional e as intercorrências. Promovem orientação e educação
alimentar e nutricional para clientes e familiares, durante internação e para a alta. Desenvolvem
manual de especificações de dietas. Elaboram previsão de consumo periódico de gêneros
alimentícios e material de consumo. Orientam e supervisionam o preparo e confecção, rotulagem,
estocagem, distribuição e administração de dietas. Integram a equipe multidisciplinar, com
participação plena na atenção prestada ao cliente. Desenvolvem estudos e pesquisas relacionados
à sua área de atuação. Colaboram na formação de profissionais na área da saúde, orientando
estágios e participando de programas de treinamento. Possuem conhecimentos específicos
relativos a lactário e o supervisionam. Efetuam controle periódico dos trabalhos executados.
Planejam, implantam e coordenam a UAN, de acordo com as atribuições estabelecidas para a Área
de alimentação. Planejam e elaboram cardápios em geral, baseando-se na observação de
aceitação dos comensais e no estudo de meios e técnicas de preparação dos mesmos. Planejam,
coordenam e supervisionar as atividades de seleção, compra e armazenamento de alimentos.
Coordenam e executam os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/
preparações. Culinárias. Planejam, implantam, coordenam e supervisionam as atividades de prépreparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações culinárias. Desenvolvem
manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários. Efetuam controle periódico do resto-ingestão.
Planejam, implantam, coordenam e supervisionam as atividades de higienização de ambientes,
equipamentos e utensílios. Participam do recrutamento e seleção de recursos humanos. Incentivam
o aleitamento materno. Promovem campanhas para captar doadoras de leite humano, divulgando
as atividades do Banco de Leite humano. Promovem orientação, educação e assistência alimentar
e nutricional às mães. Participam do planejamento e execução de programas de treinamento para
pessoal técnico e auxiliar. Colaboram com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária.
Fornecem orientação ao responsável pela criança quanto ao preparo e diluição das refeições no
momento da alta.
PSICÓLOGO
Estudam, pesquisam, avaliam, diagnosticam, acolhem e proporcionam o desenvolvimento
emocional e os processos mentais e sociais de pacientes internado no hospital e seus familiares,
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auxiliando-os na elaboração de experiência de doença orgânica, crises e perdas. Realizam
acompanhamento terapêutico no pré, peri e pós-cirúrgico. Diagnosticam distúrbios emocionais e
mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s)
durante o processo de tratamento ou cura durante a internação. Encaminham pacientes e familiares
a rede de apoio. Desenvolvem pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e
atividades de área e afins. Avaliam comportamento individual e institucional. Analisam a influência
dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre o indivíduo, na sua dinâmica inter e intrapsíquica e suas relações sociais, para orientar-se no diagnóstico e atendimento psicológico do
paciente enquanto internado. Definem protocolos e instrumentos de avaliação e assim aplicam e
mensuram os resultados. Elaboram e executam estudos e projetos ou rotinas na área de gestão de
pessoas. Observam e propõem mudanças em situações e fatos que envolvam a possibilidade de
humanização do contexto hospitalar. Participam de equipes interdisciplinares e multiprofissionais,
realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas; discussão de casos; reuniões
administrativas; visitas domiciliares etc. Realizam e coordenam atividades educativas e grupos de
adesão com clientes e familiares, especialmente em casos de doenças crônicas. Proporcionam
suporte emocional para a equipe de saúde se necessário. Participam, conforme a política interna
da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa
e extensão. Elaboram relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participam de
programa de treinamento, quando convocado. Trabalham segundo normas padrão de
biossegurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executam tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.
Executam outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
B)

Cargos de Nível de Ensino Médio

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Atuam em todos os setores do hospital que requeiram ações administrativas, tais como: Clínica
Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Maternidade, UTIs, Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico, Central
de Materiais, Pronto Socorro, Nutrição, Farmácia, SAME, Almoxarifado, CDI, RH, Administração,
Compras e todas as Áreas de Atendimento ao Público. Realizam, organizam e atualizam cadastros,
serviços de protocolo, classificação, registro, conferência, controle, digitação, relatório, arquivo de
documentos e outros. Elaboram documentos e ofícios dentro das normas estabelecidas na
instituição. Recebem despacham e fazem triagem de correspondências, contas e tributos. Operam
máquinas copiadoras, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e máquinas eletroeletrônicas.
Recepcionam e prestam informações ao público. Atendem e executam chamadas telefônicas
anotando recados e fornecendo informações. Anunciam e encaminham visitantes às pessoas
procuradas; atuam nas rotinas das unidades ou centros de documentação ou informação;
recepcionam conferem, e armazenam produtos e materiais de forma organizada para facilitar o
acesso aos mesmos; controlam estoques e distribuem os produtos conforme necessidade; realizam
provisão, previsão e solicitação de compras e executam outras tarefas correlatas, conforme
necessidade. Zelam pelo bom relacionamento interpessoal bem como o ambiente de trabalho e
patrimônio.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Desempenham atividades técnicas de enfermagem, sempre sob a coordenação de um enfermeiro,
em todas as áreas do hospital, tais como: Agência Transfusional, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica,
Pediatria, Maternidade, UTI Neonatal e UTI Geral, Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico, Central de
Materiais, Pronto Socorro, Ambulatórios. Prestam assistência ao paciente/cliente zelando pelo seu
conforto e bem estar, preparam e administram medicações a pacientes internados segundo
prescrição médica e sob supervisão do enfermeiro; desempenham tarefas de instrumentação
cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental; preparam pacientes para
consultas exames e tratamento; organizam o ambiente de trabalho, controlam, armazenam
materiais, equipamentos e medicamentos, sob sua responsabilidade e dão continuidade aos
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plantões; esterilizam materiais; trabalham em conformidade com às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos, participam da
elaboração do plano de assistência de enfermagem e do desenvolvimento e execução de
programas educativos a pacientes internados e familiares; auxiliam na prevenção e controle das
doenças transmissíveis, participando de programas de vigilância epidemiológica e cumprir medidas
de prevenção e controle de infecção hospitalar. Assistem ao Enfermeiro no planejamento,
programação, orientação e supervisão das atividades da assistência de enfermagem, de acordo
com o plano estabelecido pelo Enfermeiro, garantindo assistência humanizada com qualidade e
segurança ao paciente/família. Realizam procedimentos de acordo com a prescrição médica,
quando de sua competência. Assistir ao paciente em exames, consultas, cirurgias, registrando os
dados e ocorrências no prontuário. Realizam coleta de materiais biológicos para exames
laboratoriais. Comunicar ao Enfermeiro as alterações observadas no estado geral do paciente.
Participam da passagem de plantão, informando sobre as condições e ocorrências do
paciente/cliente que estiver sob seus cuidados proporcionando a continuidade do tratamento eficaz.
Desenvolvem atividades de desinfecção e esterilização de materiais. Zelam pelo uso e controle dos
equipamentos e materiais da unidade bem como pela limpeza nas dependências da unidade e pelo
prontuário e documentos correspondentes ao paciente. Participam de reuniões, cursos promovidos
pelo superior hierárquico para aprimorar seu conhecimento e aplicá-lo na unidade de trabalho.
Cumprem regulamentos e normas da Instituição. Cumprem o Código de Ética e Resoluções do
COFEN/COREN-SC. Comparecem, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme
escala de serviço predeterminada, e dele não se ausentam até a chegada de um substituto e
cumprem com pontualidade seus horários de chegada aos plantões determinados, com o mínimo
de dez minutos de antecedência. Auxiliam nos atendimentos de urgência e emergência, realizam
controles e registros para a elaboração de relatórios e levantamentos estatísticos. Elaboram
informações técnicas e demais documentações; levantam, atualizam e analisam dados,
informações e indicadores e executam outras tarefar correlatas, conforme a necessidade do serviço
e orientação superior.

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA
Atuam como Técnicos de Enfermagem e na confecção de imobilizações ortopédicas. Confeccionam
e retiram aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas); executam enfaixamentos com uso
de material convencional e sintético (resina de fibra de vidro). Executam imobilizações com uso de
esparadrapo e talas digitais (imobilizações para os dedos). Preparam e executam trações cutâneas,
auxiliam o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução
manual. Podem preparar uma sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como
pequenas suturas e anestesia local para manobras de redução manual, punções e infiltrações.
Comunicam-se oralmente e por escrito, com os usuários e profissionais de saúde.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Operam aparelhos radiográficos e tomográficos com domínio de conteúdo específico tanto para o
RX quanto para tomografia, bem como habilidade na execução destes exames e no posicionamento
dos pacientes para os mesmos; observam as instruções de funcionamento dos equipamentos para
provocar a descarga de radioatividade correta, zelando pela conservação dos mesmos. Prepararam
equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários;
prepararm e orientam os pacientes, familiares e profissionais da enfermagem sobre a realização
dos exames e cuidados após exames; acompanham a utilização de meios de contraste radiológico,
observando os princípios da biossegurança, avaliando reações adversas e agindo em situações de
urgência, sob supervisão profissional pertinente; zelam pela limpeza e assepsia dos materiais,
equipamentos e do ambiente; registram, encaminham e arquivam laudos; executam atividades
administrativas e outras complementares da função, como o atendimento a pessoas, organização
de material de trabalho e participação em reuniões. Realizam o processamento e a documentação
das imagens adquiridas. Controlam radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipo
e requisitante. Mantêm equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua
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conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. Participam de programa de
treinamento, e reuniões, quando convocado. Executam tarefas pertinentes à área de atuação,
utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executam outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício da função.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Mantém o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT) atualizados. Registram a Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT). Analisam uma vez por mês os resultados das doses a que estão expostos os técnicos em
radiologia. Fazem Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quando pedido pelo funcionário.
Conhecem norma regulamentadora do Ministério do Trabalho específica para serviços de saúde.
Baseado neste conhecimento ele deve fazer visitas, semanais, observando o trabalho, os
procedimentos, vestimenta dos profissionais e possíveis melhorias. Orientam e fiscalizam a
observância dos preceitos legais de proteção ao trabalho, realizando inspeções rotineiras,
investigando riscos e causas de acidentes, bem como aplicando esquemas de prevenção aos
mesmos. Atendem e encaminham os colaboradores acometidos de mal-estar ou acidentados, de
acordo com as técnicas adequadas, a fim de propor medidas preventivas e corretivas. Acompanham
os colaboradores com recomendações médicas para remanejamento de funções, bem como os que
estavam afastados e retornam ao trabalho. Provem e prevem os estoques de materiais e
equipamentos de segurança. Distribuem EPIs e orientam quanto ao seu uso e conservação, visando
contribuir com a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Pesquisam e analisam junto ao
serviço médico as principais causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais, tomando
as providências exigidas em lei, visando corrigir as condições insalubres e evitar sua reincidência.
Desenvolvem sistemas de prevenção de incêndios, estabelecendo postos de combate, tipo de
extintores, hidrantes, e mangueiras, efetuando manutenção, bem como supervisionar as atividades
de combate a incêndios e salvamentos, a fim de garantir a segurança humana e patrimonial. Evitam
que o colaborador lesionado volte ao trabalho sem a total recuperação, preenchendo recursos,
através do preenchimento do formulário da Previdência, conforme o histórico clínico do trabalhador.
Melhoram as condições de trabalho e contribuem para a diminuição das possibilidades de
acidentes, acompanhando e analisando o manuseio de máquinas e dispositivos, avaliando
condições de ambiente, riscos de acidentes e incêndios, bem como locais insalubres. Preparam
programas de treinamento e de rotina, incluindo programas de conscientização e divulgação de
normas e procedimentos de segurança, visando o desenvolvimento de uma atitude preventiva nos
servidores quanto à segurança do trabalho. Mantem atualizados os indicadores e informações
pertinentes à área de atuação, observando os procedimentos internos e legislação aplicável,
visando a adequada e imediata disponibilidade dos mesmos. Atendem aos colaboradores visando
esclarecer dúvidas, receber solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos.
Zelam pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. Atuam de acordo com
princípios de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico da
instituição. Executam outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato
e/ou conforme demanda.

TELEFONISTA
Operam equipamentos, atendem, transferem, cadastram e completam chamadas telefônicas locais,
nacionais e internacionais, comunicando-se formalmente em português e/ou línguas estrangeiras.
Auxiliam o cliente, fornecendo informações e prestando serviços gerais. Treinam funcionários
identificando pontos de melhoria. Efetuam controle de ligações telefônicas, preenchendo
formulários apropriados. Mantêm cadastro atualizado de números de telefones de interesse da
unidade/órgão. Possuem conhecimentos básicos em informática, zelam pelos equipamentos e
material de trabalho. Comunicam defeitos e solicitam manutenção dos mesmos.

Anexo 2 do Edital de Processo Seletivo 002/2015/HMRC – pág. 8

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO

C)

Cargos de Nível de Ensino Fundamental

AGENTE DE ALIMENTAÇÃO
Apresentam conhecimento básico na área de manipulação de alimentos (pré-preparo, preparo
higiene e apresentação pessoal) e informática básica. Executam serviços na área de nutrição
(cozinha, copa, lactário e banco de leite), recebendo, classificando, armazenando, controlando,
dispensando, listando, conservando, auxiliando e preparando refeições para funcionários e dietas
específicas para pacientes sob supervisão da nutricionista baseando-se no mapa de dieta e
cardápios de modo a assegurar a qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação. Consultam o
cardápio do dia e verificam se os gêneros necessários para a confecção do mesmo estão
disponíveis. Notificam a nutricionista a falta de algum gênero alimentício, para as devidas
substituições e aquisições. Executam preparo, cocção, montagem e porcionamento dos alimentos
para os pacientes, acompanhantes e funcionários. Solicitam à nutricionista providências para o
devido reparo ou substituição dos equipamentos, utensílios e possíveis falhas ou irregularidades
que prejudiquem o bom andamento do serviço. Informam a existência de sobras ou ocorrências
inesperadas relacionadas com a confecção e distribuição do cardápio diário. Executam a limpeza e
a conservação das instalações, equipamentos e utensílios utilizados na produção e distribuição das
refeições. Utilizam técnicas adequadas para congelamento e descongelamento de alimentos.
Recebem alimentos observando data de validade e conferindo quantidade e qualidade e ainda
armazenam os alimentos com cuidado e organizadamente, de modo que não sofram contaminação.
Utilizam EPIs pré-determinados (como luvas, touca, avental, entre outros). Efetuam a revalidação
da carteira de saúde anualmente. Participam de reuniões específicas e treinamento continuado.
Operam e zelam equipamentos no serviço de alimentação, obedecendo as instruções de uso.
Recolhem as louças e utensílios utilizados pelos pacientes, transportando os carros para as áreas
de higienização. Cumprem e fazem cumprir as determinações da nutricionista. Informam a
nutricionista, das queixas e não aceitação das dietas, pelos pacientes. Preencher corretamente
etiquetas e identificar as dietas dispensadas para pacientes e planilhas de controle. Executam
outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme
demanda. Zelam pelo bom relacionamento interpessoal bem como o ambiente de trabalho e
patrimônio.

AGENTE DE MANUTENÇÃO
Realizam manutenções corretivas e preventivas nas áreas elétrica, hidráulica, predial, de
equipamentos e móveis, como quadros de comando, grupo gerador, circuitos elétricos de
iluminação e de tomadas, fiação, disjuntores, lâmpadas, reatores, luminárias, motores elétricos,
chaves contadoras e demais componentes do sistema elétrico do Hospital. Sistema de distribuição
de água e rede de esgoto, incluindo desentupimento de pias e vasos sanitários e correção de
vazamentos diversos. Paredes, calçadas, muros, pisos em geral, telhados, calhas e rufos, divisórias
de madeira, portas, janelas, jardinagem e limpeza externa. Equipamentos e manutenção do
mobiliário do Hospital como, camas, cadeiras, mesas, armários equipamentos fogões, chuveiros,
etc. Efetuam o levantamento de materiais e equipamentos necessários ao exercício da sua função.
Mantem a limpeza do local de trabalho, bem como guarda e conservação dos instrumentos de
trabalho, ferramentas e equipamentos. Acompanham e inspecionam instalações realizadas por
terceiros a fim de assegurar a qualidade técnica das mesmas de acordo com as normas.
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Atuam em todas as áreas do hospital, tais como: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria,
Maternidade, UTIs, Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico, Central de Materiais, Pronto Socorro,
Nutrição, Farmácia, SAME, Almoxarifado, CDI, Áreas de Atendimento ao Público, corretores, área
externa, e demais áreas que necessitem de ações de um agente de serviços gerais. Proporcionam
aos clientes internos e externos um ambiente limpo e esteticamente organizado, livre de mau odor,
visando conforto, segurança e bem-estar. Utilizam de boas práticas durante a execução dos
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processos de limpeza, além de eliminar a sujidade visível e reduzir a carga contaminante das
superfícies, evitam a disseminação de microrganismos através da adoção de medidas de controle.
Realizam limpeza concorrente, terminal e de manutenção conforme necessidade. Realizam limpeza
de materiais, equipamentos, brinquedos, entre outros. Conservam vidros, fachadas, recintos e
acessórios limpos. Realizam tratamento de piso. Mantêm fora do alcance de pacientes produtos
químicos e utensílios que coloquem em risco a vida dos mesmos. Zelam pelo cumprimento das
normas internas estabelecidas, informando ao superior imediato os problemas gerais ocorridos.
Utilizam vestimentas e equipamentos adequados ao serviço e ao local de trabalho. Realizam a
conferência, controle e distribuição do material de consumo, limpeza e outros. Realizam o uso
correto dos produtos e materiais, estando atentos a devida conservação. Coletam lixos dos setores
em carrinhos, selecionando e depositando os mesmos em área própria para seu destino. Atendem
aos usuários de seus serviços, pessoalmente ou por telefone, visando esclarecer dúvidas e receber
solicitações, bem como buscar soluções para eventuais transtornos. Atuam na área limpa do
processamento de roupas, recebendo, separando, armazenando e distribuindo conforme
necessidade dos setores. Detectam problemas quanto processo de lavagem e uso do enxoval.
Encaminham as peças danificadas para reparo, reposição ou desmanche. Comunicam à
enfermagem o uso inadequado de roupas nas unidades (peças rasgadas e cortadas). Atuam na
área suja do processamento de roupas recolhendo em horários preestabelecidos, identificando
sacos de roupa por setores, pesando e armazenando na área destinada a mesma. Operam
equipamentos para pesagem, controle e registros da roupa suja. Atuam de acordo com princípios
de qualidade e ética, visando o constante alinhamento ao planejamento estratégico do hospital.
Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou
conforme demanda.
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS (MAQUEIRO)
Conduzem pacientes internamente, desde a entrada no Hospital, transportando-os em macas ou
cadeira de rodas para consultas, centro cirúrgico, exames diversos, enfermarias e demais unidades
de internação. Auxiliam na colocação e retirada dos pacientes dos veículos que os transportem.
Não tomam nenhuma conduta, no que diz respeito a transferência de pacientes, sem a devida
autorização de seu superior. Estão cientes que a transferência de pacientes entre objetos de
locomoção (cadeira de rodas, macas e camas) não são de sua competência. Executam outras
tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme demanda.

GUARDA PATRIMONIAL
Recepcionam e controlam a movimentação e permanência de pessoas, veículos e bens materiais,
inclusive funcionários. Atendem ao público e o telefone, prestando informações. Recebem e
conferem crachás e demais documentos quando designado pela chefia; solicitam documento de
identificação conforme normas estabelecidas pela Unidade, para permitir ou impedir o acesso às
dependências da Instituição. Efetuam inspeção pelos prédios e imediações, examinando portas,
janelas, portões e alarmes, atentando para eventuais anormalidades, responsabilizando-se pela
guarda das chaves. Operam equipamento de vigilância eletrônica em geral. Observam a
movimentação nos setores, “in loco” ou através de circuito interno. Possuem conhecimentos básicos
em informática. Combatem pequenos incêndios e focos e comunicam sobre pessoas suspeitas com
uso e tráfico de tóxico, tentativa de furto, atos obscenos, vandalismo e outros delitos a autoridades
competentes. Recolhem, guardam e devolvem objetos pessoais dos usuários/pacientes.
Comunicam necessidades de atendimento imediato ao paciente. Comunicam à chefia imediata
qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas as devidas
providências. Participam de programa de treinamento, quando convocados. Executam outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Zelam pelo bom relacionamento
interpessoal bem como o ambiente de trabalho e patrimônio.
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