
 
ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 
 
I - QUADRO DE VAGAS COM RESERVAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA 
 
1 - FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR 
 

FUNÇÕES 
TOTAL DE 
VAGAS 

RESERVA DE 
VAGA (PCD) 

LOTAÇÃO 

Assistente Social 01 - Sede 
Biomédico 04 01 Sede 
Cirurgião Dentista Endodontisa 01 - Sede 
Cirurgião Dentista Buco Maxilo-Facial  01 - Sede 
Enfermeiro Plantonista 14 01 Sede 
Farmacêutico Hospitalar 01 - Sede 
Fisioterapeuta 01 - Sede 
Fonoaudiólogo 01 - Sede 
Médico Oncologista 07 01 Sede 
Médico Cirurgião Plástico 02 01 Sede 
Médico Gastroenterologista 01 - Sede 
Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço 01 - Sede 
Médico Intensivista Diarista 02 01 Sede 
Médico Intensivista Plantonista 12 01 Sede 
Médico Urologista 03 01 Sede 
Médico Psiquiatra 01 - Sede 
Nutricionista 01 - Sede 
Psicólogo Clínico 03 01 Sede 
TOTAL DE NÍVEL SUPERIOR 57 07  
 
 
2 – FUNÇÕES DE NÍVEL MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO 
 

FUNÇÕES 
TOTAL DE 
VAGAS 

RESERVA DE 
VAGA (PCD) 

LOTAÇÃO 

Assistente Administrativo Diaristas 04 01 Sede 
Recepcionista 04 01 Sede 
Assistente de Apoio a Saúde 17 01 Sede 

Assistente de Apoio a Saúde 01 - 
Afogados 

da  
Ingazeira 

Assistente de Apoio a Saúde 01 - Arcoverde 
Assistente de Apoio a Saúde 01 - Bezerros 
Assistente de Apoio a Saúde 01 - Carpina 
Assistente de Apoio a Saúde 01 - Caruaru 
Assistente de Apoio a Saúde 01 - Garanhuns 



Assistente de Apoio a Saúde 01 - Goiana 
Assistente de Apoio a Saúde 01 - Ouricuri 
Assistente de Apoio a Saúde 01 - Palmares 
Assistente de Apoio a Saúde 01 - Petrolina 
Assistente de Apoio a Saúde 01 - Salgueiro 

Assistente de Apoio a Saúde 01 - 
Serra 

Talhada 
Assistente de Apoio a Saúde 01 - Surubim 
Auxiliar de Serviços de Saúde 09 01 Sede 
Auxiliar de Farmácia 02 01 Sede 
Técnico de Enfermagem 76 03 Sede 
Técnico de Laboratório 04 01 Sede 

TOTAL  129   
 
II – REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO MENSAL 
 
CARGA HORARIA: 
A) Diarista = 40 horas semanais 
B) Plantonista = 12 x 36 
C) Experiência mínima de 06 (seis) meses na função  
 
1 - FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR 
 
FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL 
REQUISITOS: Diploma de Graduação em Serviço Social 
CARGA HORÁRIA: Plantonista 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.770,00 
VAGAS: 01 
 

ATRIBUIÇÕES 

 Compor a equipe multidisciplinar; 
 Auxiliar, avaliar e implementar o plano de política social no âmbito da Perícia Médica 

do Estado de Pernambuco; 
 Orientar os servidores públicos que buscam os serviços da Perícia Médica quanto aos 

seus direitos e deveres; 
 Orientar os servidores públicos para o fiel comprimento das normas, códigos e 

legislação no âmbito da Perícia Médica; 
 Esclarecer os servidores e seus familiares o papel do perito e as razões das 

conclusões periciais; 
 Assessorar órgãos públicos e entidades civis, quanto ao cumprimento das exigências 

médicos-periciais; 
 Organizar cursos, palestras e reuniões; 
 Registrar e controlar atendimentos e emitir relatórios; 
 Atender as solicitações da Ouvidoria; 
 Participar de cursos de atualização promovidos pela Entidade; 
 Atender as Normas Regimentais inerentes à função; 
 Colaborar com a chefia imediata quando for solicitado; 
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 



 
FUNÇÃO:        BIOMÉDICO 
REQUISITOS:  Diploma de graduação em Biomedicina 
CARGA HORÁRIA: Plantonista. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.770,00 
VAGAS: 04 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 Realizar exames bioquímicos e outros, fazendo interpretação e diagnósticos dentro de 
sua especialidade; 

 Planejar e supervisionar trabalhos de laboratórios, elaborando relatórios; 
 Desenvolver atividades de controle de qualidade de medicamentos e produtos 

biológicos e químicos; 
 Realizar atividades de apoio ao diagnostico clinico; 
 Integrar as equipes de saúde, nas atividades complementares de diagnósticos nas 

áreas de analises clinicas, banco de sangue, citologia oncótica, analise bromatológica;  
 Planejar e executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica; 
 Orientar, supervisionar e proceder à execução qualificada de analise e pesquisa em 

laboratório para fins de diagnostico laboratorial nas áreas de bioquímica, sorologia, 
parasitologia, uroanálise, microbiologia, hematologia, imuno-hematologia  pesquisas 
hormonais, microbiologia e físico da água e dos alimentos; 

 Assumir e executar o processamento de sangue, sua sorologia e exames 
transfusionais,  

 Desenvolver ações de prevenção; 
 Planejar e executar pesquisas  científicas; 
 Desempenhar outras atividades correlatas á sua área de competência. 

 
 
 
FUNÇÃO:        CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA 
REQUISITOS: Diploma de graduação em Odontologia e Especialização na área de 
Endodontia  
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.220,00 
VAGAS: 01 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 Realizar procedimentos clínicos e específicos dentro da especialidade. 
 Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências . 
 Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros 

níveis de assistência . 
 Manter atualizado os prontuários dos pacientes. 

 
 
 
 
FUNÇÃO:        CIRURGIÃO DENTISTA BUCO MAXILO-FACIAL  
REQUISITOS:  Diploma de graduação Odontologia e Especialização na área de Buço 
Maxilo-Facial  
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 1.220,00 



VAGAS:  01 
 
ATRIBUIÇÕES: 

 Realizar procedimentos clínicos e específicos dentro da especialidade; 
 Realizar atendimento de primeiros cuidados nas urgências; 
 Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos a outros 

níveis de assistência; 
 Manter atualizado os prontuários dos pacientes. 

 
 
FUNÇÃO:  ENFERMEIRO - PLANTONISTA 
 
REQUISITOS:  Diploma de graduação em Enfermagem 
CARGA HORÁRIA:   Plantonista 
REMUNERAÇÃO:  R$ 1.770,00 
VAGAS:  14 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Supervisionar, coordenar e orientar as atividades de assistência ao doente; 
 Controlar a administração de medicamentos e ações de saúde desenvolvidas pela 

equipe de enfermagem; 
 Efetuar tratamento pré e pós-operatório e cuidados diretos a pacientes graves com 

risco de vida; 
 Elaborar escalas de serviços e férias; 
 Desenvolver atividades correlatas, bem como arquivamento; 
  Comparecer ao serviço em escala de plantão pré-determinado com rendição homem-

a-homem. 
 
 
 
 
FUNÇÃO:        FARMACEUTICO HOSPITALAR  
 
REQUISITOS:  Diploma de Graduação em Farmácia e Experiência mínima de 1 ano 
em Farmácia Hospitalar 
CARGA HORÁRIA:   Plantonista. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 1.770,00 
VAGAS:  01 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas, 
moleculares e bromatológicas; 

 Fazer analise clinica de exudatos e transudatos humanos, sangue, fezes, urina, liquor 
e outros, valendo-se de diversas técnicas especificas; 

 Analisar substâncias valendo-se de meios biológicos; 
 Efetuar analise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos para garantir o 

controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao 
resguardo da saúde publica; 

 Fazer analise de água, como pesquisa de microorganismo e determinações de 
elementos químicos, valendo-se de técnicas específicas; 



 Participar, conforme a política interna do IRH, de projetos, cursos, eventos, comissões, 
convênios, pesquisa e extensão; 

 Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 
 Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
 Assinar laudo;  
 Desenvolver atividades de controle de qualidade de medicamentos e produtos 

biológicos e químicos; 
 Executar, interpretar e orientar exames de cateter bioquímico e microbiológico; 
 Realizar atividade de apoio clínico; 
 Supervisionar e orientar as atividades dos laboratoristas e auxiliares de analises, na 

preparação e na realização de exames laboratoriais; 
 Analisar lâminas e fazer contagem diferencial dos pacientes; 
 Planejar, programar, supervisionar, coordenar e executar trabalhos farmacêuticos; 
 Fiscalizar no âmbito do Hospital dos Servidores do Estado, o uso e a estocagem de 

medicamentos na farmácia e nas clínicas, bem como dispensar os mesmos; 
 Elaborar relatórios sobre assuntos relacionados com a sua área de atuação; 
 Emitir pareceres técnicos a respeito de assuntos relacionados com o estudo de 

farmacologia; 
 Participar de comissões técnicas, apresentando contribuições dentro do seu ramo de 

conhecimento e atuação; 
 Coordenar as aquisições de medicamentos e materiais, médico-hospitalares, 

verificando sua qualidade e orientando auxiliares nas suas tarefas de conservação e 
armazenamento; 

 Emitir pedido para aquisição e estoque de matérias primas usadas na manipulação de 
medicamentos; 

  Padronizar e formalizar o ato do preparo das doses individuais  pré-triadas nas 
segundas vias de prescrição medica de pacientes internos no hospital; 

 Padronizar e formalizar o controle e acompanhamento de medicamentos  do tipo 
microbianos prescritos aos pacientes internos no hospital, bem como proceder a 
devolução de medicamentos dos vários setores de pacientes internos no hospital; 

 Padronizar e formalizar o ato de recebimento em 2 (duas)vias de prescrições médicas 
empregadas para a dispensação individualizada de medicamentos para pacientes 
internos no hospital; 

 Manipular quimioterápicos; 
 Fazer uso racional dos medicamentos envolvendo o abastecimento, conservação e 

controle  de qualidade; 
 Atender pacientes, analisando a conformidade das prescrições e dispensação dos 

medicamentos, seguindo orientação quanto ao uso racional dos fármacos e adesão à 
terapia; 

 Participar de comissão de padronização; 
 Pesquisar anticorpos irregulares; 
 Utilizar técnicas para classificação AOB, fator RH e pesquisa Coombs; 
 Controlar estoque de medicamentos; 
 Controlar estoque de materiais medico-hospitalar; 
 Recepcionar materiais ( medicamentos impróprios para o uso por excesso de prazo); 
 Planejar a aquisição de medicamentos para evitar perdas; 
 Fazer triagem das prescrições médicas e recepção das mesmas; 
 Supervisionar em doses individuais os medicamentos nas diversas clínicas do 

hospital; 
 Realizar procedimento de hematologia no laboratório; 



 Prestar assistência farmacêutica a todos os setores do hospital; 
 Desempenhar outras atividades correlatas à  sua área  de competência. 

 
 
 
 
FUNÇÃO:        FISIOTERAPEUTA 
 
REQUISITOS:  Diploma de Graduação em Fisioterapia 
CARGA HORÁRIA:   Plantonista. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 1.770,00 
VAGAS:  01 
 

 ATRIBUIÇÕES 
 

 Executar tarefas técnicas pertinentes à prevenção, restauração, desenvolvimento e 
manutenção da capacidade física e respiratória do paciente; 

 Planejar e desenvolver projetos, programas e emitir pareceres inerentes à função; 
 Prestar atendimento fisioterapêutico através do serviço de atendimento domiciliar; 
 Preparar relatório de atividades de fisioterapia; 
 Atender pacientes internos e ambulatoriais; 
 Orientar estagiários de fisioterapia; 
 Desempenhas outras atividades correlatas à sua área de competência. 

 
 
FUNÇÃO:        FONOAUDIOLOGO 
 
REQUISITOS:  Diploma de Graduação em Fonoaudiologia 
CARGA HORÁRIA:   Plantonista. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 1.770,00 
VAGAS:  01 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Participar de equipe multidisciplinar, na realização de exame para aptidão física e 
mental bem como para comprovação de deficiência auditiva para ingresso em cargo 
público, em candidatos que apresentam distúrbios de linguagem, de fala e/ou de 
audição; 

 Participar de equipe multidisciplinar, na realização de exame pericial, para 
comprovação de estado de invalidez em portadores de distúrbios de linguagem, de 
fala e/ou de audição em filho maior de idade inválido, para fins de benefícios sociais; 

 Participar de equipe multidisciplinar, na realização de exame pericial, para 
comprovação de distúrbios de linguagem, de fala e/ou de audição e emitir pareceres 
para embasar os processos dos servidores públicos, previstos na legislação estadual 
própria; 

 Participar e promover campanhas educativas, preventivas e profiláticas, relacionadas 
aos distúrbios de linguagem, de fala e/ou de audição, em servidores do Estado de 
Pernambuco; 

 Participar de equipe multidisciplinar, na realização de periciais realizadas em locais de 
trabalho, no controle dos riscos ambientais; 

 Participar de cursos de atualização promovidos pela Entidade; 
 Atender as Normas Regimentais inerentes à função; 
 Colaborar com a chefia imediata quando for solicitado; 



 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
 
 
 
 
FUNÇÃO:        MÉDICO UROLOGISTA 
 
REQUISITOS:  Diploma de Graduação em Medicina e Especialização ou Residência 
em Urologia 
CARGA HORÁRIA:   4 horas. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 3.668,94 
VAGAS:  03 
 
    ATRIBUIÇÕES 

 Realizar exames locais, fazendo inspeção, palpação, percussão e toque, para avaliar 
as condições gerais dos órgãos faz exames endoscópicos de uretra, bexiga e 
ureteres, utilizando citoscópios, para analisar as condições das paredes internas 
desses órgãos; 

 Orientar ou executar cateterismos especiais e dilatações uretrais utilizando sondas 
gomadas ou metálicas, para possibilitara a função excretora nos casos de obstrução 
das vias urinárias; 

 Realizar intervenções cirúrgicas, empregando as técnicas indicadas para cada caso, 
para corrigir anomalias congênitas ou adquiridas, extirpar órgãos ou formações 
patológicas e possibilitar ou melhorar  a função excretora; 

 Selecionar e preparar doador em caso de transplante renal, fazendo exames clínicos e 
complementares de laboratório, para possibilitarão paciente receptor a recuperação da 
função fisiológica da excreção; 

 Fazer profilaxia das moléstias venéreas, empregando meios adequados, como 
orientação, entrevistas, palestras e cursos, para diminuir a incidência e a gravidade 
dessa moléstia; 

 Desempenhar ouras atividades correlatas à sua área de competência. 
 
 
 
 
FUNÇÃO:       MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO 
 
REQUISITOS:  Diploma de Graduação em Medicina e Especialização ou Residência  
e Cirurgia Plástica 
CARGA HORÁRIA:   4 horas. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 3.668,94 
VAGAS:  02 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Desenvolver atividades médicas na área de cirurgia plástica em geral; 
 Realizar cirurgia de pequeno, médio e grande porte; 
 Atendimento ambulatorial  (consulta)  previamente marcados; 
 Acompanhar o paciente em enfermarias e UTI’S. 

   Realizar pareceres na sua especialidade em qualquer clínica solicitante do HSE; 
 Fornecer relatório de alta. 

 
 



 
FUNÇÃO:       MÉDICO CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO 
 
REQUISITOS:  Diploma de Graduação em Medicina e Especialização ou Residência  
e Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
CARGA HORÁRIA:   4 horas. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 3.668,94 
VAGAS:  01 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Realizar diagnostico,  tratamento e cirurgias de pequeno, médio e grande porte no 
bloco cirúrgico do HSE; 

 Atendimento ambulatorial de consultas preagendadas; 
 Acompanhar pacientes em enfermaria e UTI caso requerido; 
 Realizar pareceres de sua especialidade dentro das dependências do HSE; 
 Fornecer relatórios cirúrgicos e de alta; 
 Participar de reuniões administrativas quando convocados; 
 Obedecer normas e diretrizes do órgão. 

  
 
 
FUNÇÃO:        MÉDICO INTENSIVISTA – DIARISTA 
 
REQUISITOS:  Diploma de Graduação em Medicina e Experiência mínima de 1 ano 
em UTI 
CARGA HORÁRIA:   4 horas. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 3.668,94 
VAGAS:  02 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Comparecer diariamente para realização de atendimentos médicos  de evolucionista, 
com a finalidade de dar continuidade ao trabalho assistencial global, definir 
procedimentos, terapêutica e exames; 

 Orientar os plantonistas através de discussão de casos estabelecendo as diretrizes; 
 Comparecer ao serviço diariamente. 

 
 
 
 
FUNÇÃO:        MÉDICO INTENSIVISTA – PLANTONISTA 
 
REQUISITOS:  Diploma de Graduação em Medicina e Experiência mínima de 01 ano 
em UTI 
CARGA HORÁRIA:   4 horas. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 5.995,00 
VAGAS:  12 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Desenvolver atividades médicas de  intensivistas nas UTI’S do HSE; 
 Evolução clínica, assistência ventiladora e circulatória de pacientes graves; 
 Realizar procedimento pertinentes à especialidade ( entubação, ajuste de ventilação, 

punção venosa central etc.); 
 Comparecer ao serviço em horário de plantão pré-determinado em escala de 24 horas 



semanais, com rendição homem-a-homem. 
 
 
 
FUNÇÃO:        MÉDICO ONCOLOGISTA 
 
REQUISITOS:  Diploma de Graduação em Medicina e Especialização ou Residência 
em Oncologia 
CARGA HORÁRIA:   4 horas. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 3.668,94 
VAGAS:  07 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Prestar atendimento hospitalar e ambulatorial; 
 Atender aos pacientes oncológicos;  
 Realizar procedimento para diagnostico terapêutico e segmentos dos pacientes 

portadores de neoplasia maligna, dentro da área de atuação da especialidade; 
 Realizar pareceres  em outros setores, seguidos de orientação para investigação e/ou 

diagnostico e definição quanto ao internamento; 
 Acompanhar pós-operatório; 
 Proceder a exames para diagnostico, avaliações, investigação, diagnostico, tratamento 

e encaminhamentos, indicando tratamento radioterápico e/ou quimioterapico. 
 Desempenhar outras atividades correlatas à sua área de competência. 

 
  
 
 
FUNÇÃO:        MEDICO GASTROENTEROLOGISTA 
REQUISITOS:  Diploma de graduação em Medicina e Especialização ou Residência 
em Gastroenterologia 
CARGA HORÁRIA:   4 horas. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 3.668,94 
VAGAS:  01 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando o paciente, 
solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e 
orientando-os no tratamento; 

 Efetuar exames  médico, emitir diagnostico, prescrever medicamentos na 
especialidade de gastroenterologista e clinica geral, realizar outras formas de 
tratamento para demais tipos  de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva 
ou terapêutica; 

 Manter registro dos pacientes examinados anotando a conclusão diagnostica,  
tratamento prescrito e evolução da doença; 

 Prestar atendimento de urgência em gastroenterologia e clinica geral; 
 Prestar serviços de âmbito de saúde publica, executando atividades clinico, 

epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção  e recuperação da 
saúde do servidor; 

 Coordenar atividades as atividades médicas, acompanhando e avaliando ações 
desenvolvidas, participando do estudo de caso, estabelecendo planos de trabalho, 
visando dar assistência ao paciente;  

 Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação de pessoakl, bem 
como de supervisão dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados de 



saúde. 
 
 
 
FUNÇÃO:        MEDICO PSIQUIATRA 
REQUISITOS:  Diploma de graduação em Medicina  e Especialização ou Residência 
em Psiquiatria 
CARGA HORÁRIA:   4 horas. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 3.668,94 
VAGAS:  01 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Realizar  exame adimensional  dos candidatos classificados em concurso para 
ingresso no serviço público; 

 Participar de junta médica para identificação de deficiência e sua compatibilidade para 
o exercício da função, de candidatos classificados em processos seletivos  públicos 
para preenchimento de vagas reservadas; 

 Participar de junta médica, na realização de perícias  e emitir pareceres para embasar 
os processos dos servidores públicos, previstos na legislação estadual própria; 

 Realizar exames voltados a saúde ocupacional dos servidores públicos estadual; 
 Representar, quando indicado, a unidade de perícias médicas em reuniões, em 

eventos, em audiência judicial, quando for requisitado; 
 Participar de cursos de atualização promovidos pela Entidade; 
 Atender as Normas Regimentais inerentes à função; 
 Colaborar com a chefia imediata quando for solicitado; 
 Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 

 
 
 FUNÇÃO:        NUTRICIONISTA 
 
REQUISITOS:  Diploma de graduação em Nutrição 
CARGA HORÁRIA:   Plantonista. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 1.770,00 
VAGAS:  01 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Planejar, organizar, orientar e supervisionar serviços de alimentação e nutrição nas 
diversas áreas onde o objeto de trabalho que  esteja relacionada à alimentação e 
nutrição humana; 

 Consultar os prontuários dos pacientes, anotando a evolução da dieta prescrita pelo 
médico diariamente; 

 Visitar e fazer avaliação nutricional, observar  resultados bioquímicos, elaborar dietas; 
 Visitar os pacientes para observar a aceitação da dieta, orientando-os  quanto a 

importância da mesma; 
 Elaborar pedidos de compras de gêneros alimentícios e produtos de higiene;  
 Controlar os gêneros alimentícios, observando quantidade em estoque, qualidade e 

higiene para elaboração de relatórios; 
 Supervisionar a elaboração e distribuição das refeições nos setores, diariamente; 
 Verificar as sobras de alimentos para posterior analise de aceitação; 
 Supervisionar a utilização de utensílios e equipamentos nas áreas de serviços; 
 Supervisionar e orientar o posicionamento de refeições normais e dietas especiais, 

diariamente; 



 Orientar estagiários de nutrição; 
 Atendimento ambulatorial ( pesando, medindo, observando exames),  calculando e 

orientando a dieta e a importância do seu segmento; 
 Atendimento domiciliar; 
 Colaborar com programas de pesquisas nas áreas; 
 Efetuar controle periódico dos trabalhos; 
 Colaborar com autoridade de fiscalização e/ou  sanitárias,  entre outras;  
 Supervisionar atividades dos prestadores de serviço;  
 Adequar dietas as patologias; 
 Elaborar plano de trabalho anual; 
 Desempenhar outras  atividades correlatas a sua área de competência. 

 
 
 
FUNÇÃO:        PSICOLOGIA CLINICA 
 
REQUISITOS:  Diploma de Graduação em Psicologia e Especialização em Psicologia 
Clínica 
CARGA HORÁRIA:   Diarista 
REMUNERAÇÃO:  R$ 1.170,00 
VAGAS:  03 
 
 

 ATRIBUIÇÕES 
 

 Planejar, programar, supervisionar, coordenar e executar métodos e técnicas 
psicológicas; 

 Executar tarefas técnicas pertinentes a prevenção, restauração psíquica do paciente; 
 Emitir pareceres técnicos em assunto de sua  áreas de especialização; 
 Realizar acompanhamento psicológico à  pacientes no leito, ambulatorial, assistência 

domiciliar e serviço de pronto atendimento; 
 Participar de reuniões multidisciplinares para discussão e estudo de caso; 
 Realizar orientação/apoio psicológico à família dos pacientes; 
 Realizar ambulatório de psicoterapia para adolescente/criança e idoso, individual ou 

em grupos no centro de saúde mental; 
 Realizar programa de capacitação/treinamento e aperfeiçoamento em equipe de 

saúde; 
 Participar de programas desenvolvidos dentro do hospital e na área de recursos 

humanos;  
 Orientar e supervisionar nas clínicas do hospital; 
 Realizar avaliação psicológica; 
 Realizar entrevistas, aplicar técnicas e dinâmica de grupo; 
 Desenvolver  pesquisas para apoiar o planejamento dos programas  e ações  e 

setores ligados ao IRH; 
 Promover  integração de equipes para a melhoria no relacionamento interpessoal  e 

comunitário; 
 Realizar intervenções e aconselhamento para ajudar o servidor na melhoria  de seu 

comportamento; 
 Estruturar treinamento em grupo, tais como palestras, exercícios situacionais, com o 

propósito de transmitir conhecimentos ou desenvolver habilidades; 
 Exercer o papel de consultoria  interna nos programas e ações do IRH; 



 Executar demais atribuições inerentes à função. 
 
 
2 – PARA AS FUNÇÕES DE NÍVEIS MÉDIO E MÉDIO/TÉCNICO 
 
FUNÇÃO:        ASSISTENTE DE APOIO À SAUDE 
 
REQUISITOS:  Certificado de Conclusão do Segundo Grau 
CARGA HORÁRIA:   Diarista ( 40 horas semanal) 
REMUNERAÇÃO:  R$ 622,00 
VAGAS:  30 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Assessorar técnica e logisticamente, elaborando a agenda do gestor principal, 
organizando seus compromissos fazendo a triagem por ordem de prioridade  
previamente planejada e aprovadas; 

 Elaborar e expedir correspondências, relatórios e outros documentos, utilizando o 
sistema informatizado; 

 Controlar e manter organizado o arquivo de toda documentação, observando os itens 
nome, procedência e data, facilitando o acesso futuro; 

 Verificar a agenda de compromissos dos superiores, marcando reuniões, organizando 
salas, providenciando equipamentos de áudio visuais e demais itens necessários; 

 Prestar assistência e apoio à administração de eventos, organizando através de 
planilhas, a escala dos colaboradores, assegurando a qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos e o cumprimento dos objetivos traçados; 

 Solicitar material de expediente, através de guia especifica, visando controle dos 
gastos e permitindo a continuidade do fluxo de produção; 

 Receber, protocolar, organizar e despachar documentos; 
 Organizar e manter o arquivo de documento referente ao seu setor de trabalho; 
 Atender e encaminhar as visitas ou os servidores a serem recebidas pelo gestor; 
 Efetuar a redação e digitação de circulares, cartas, relatórios, ofícios, memorandos e 

outros tipos de documentos no âmbito de seu setor de trabalho; 
 Digitar toda comunicação oficial elaborada pelo gestor da área, observando a correta 

ortografia e gramática para a devida aprovação e despacho aos setores de destino, 
visando facilitar o fluxo de informações na empresa; 

 Providenciar  os serviços gerais e as necessidades de apoio logístico na área de 
trabalho; 

 Desempenhar outras atividades correlatas à sua área de competência. 
  Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar 

suas necessidades, para prestar informações; 
 Receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista e executar tarefas auxiliares 

ao trabalho do cirurgião dentista, visando a agilização dos serviços; 
  Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade dos 

profissionais; 
 Receber os pacientes com horário previamente marcados, procurando identificá-los 

averiguando as necessidades e o histórico dos mesmos; 
 Auxiliar o profissional, no atendimento aos pacientes, em tarefas tais como: segurar o 

sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e alcançar materiais e instrumentos 
odontológicos; 

 Fazer a manipulação de material provisório e definitivo usado para restauração 
dentária; 

 Preparar o material anestésico, de sutura, polimento, bem como procede a troca de 



brocas; 
 Preencher com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico ter 

sido realizado pelo dentista; 
 Fazer a separação do material e instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado 

pelo profissional; 
 Zelar pela boa manutenção de equipamentos e peças; 
 Preparar, acondicionar e esterilizar materiais e equipamentos utilizados; 
 Colaborar com limpeza e organização do local de trabalho; 

Executar outras atividades correlatas a função e/ou determinadas pelo superior 
imediato. 
 
 
 
 
 
FUNÇÃO: ASSISTENTE DE ADMINISTRATIVO  
 
REQUISITOS:  Certificado de Conclusão do Segundo Grau 
CARGA HORÁRIA:   Diarista 
REMUNERAÇÃO:  R$ 906,11 
VAGAS:  04 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Receber diariamente censo de ocupação com vagas do HSE;  
 Receber as solicitações de encaminhamentos de exames, procedimentos e 

internamentos do HSE;  
 Receber as solicitações de encaminhamentos de exames, procedimentos e 

internamentos de pacientes na rede pública ou rede não credenciada; 
 Identificar se há disponibilidade de vaga no HSE;  
 Identificar vagas junto a rede credenciada, de acordo com a grade, para as 

transferências a ser realizadas; 
 Encaminhar relatório com as vagas disponíveis no HSE e rede; 
 Atender e cadastrar pacientes; 
 Organizar arquivos e registrar as cópias dos resultados, preparando para fins 

estatísticos; 
  Organizar o estoque e proceder ao levantamento de material de consumo para os 

diversos setores, revisando a provisão e a requisição necessária. 
 
 
FUNÇÃO:        RECEPCIONISTA 
 
REQUISITOS:  Certificado de Conclusão do Segundo Grau 
CARGA HORÁRIA:   Diarista 
REMUNERAÇÃO:  R$ 906,11 
VAGAS:  04 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Recepcionar pacientes e demais clientes; 
 Prestar serviços de apoio a clientes; 
 Prestar atendimento telefônico e fornecer informações; 
 Preencher as informações do paciente de acordo com a requisição médica em 

formulários próprios; 



 Receber material para exames laboratoriais; 
 Observar as normas internas de segurança; 
 Exercer demais atividades pertinentes à função. 

 
 
 
FUNÇÃO:        AUXILIAR DE FARMACIA 
 
REQUISITOS:  Certificado de Conclusão do Segundo Grau 
CARGA HORÁRIA:   Diarista 
REMUNERAÇÃO:  R$ 622,00 
VAGAS:  02 
ATRIBUIÇÕES 

 Dispensação de medicamentos e de materiais medico-hospitalar; 
 Recebimento de produtos; 
 Recebimento de pedidos dos setores (bloco cirúrgico, prescrições medicas e etc.); 
 Controle de estoque (contagem diária, entrada e saída de medicamentos verificação 

de prazo de validade e digitação); 
 Atendimento ao publico. 

 
 
FUNÇÃO:        AUXILIAR DE SERVIÇO A SAÙDE 
 
REQUISITOS:  Certificado de Conclusão do Segundo Grau 
CARGA HORÁRIA:   Diarista 
REMUNERAÇÃO:  R$ 622,00 
VAGAS:  09 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Auxiliar as equipes de saúde no desenvolvimento de atividades correlatas; 
 Recepcionar serviços, desenvolver atividades de controle, de estoque de materiais 

em almoxarifado e de farmácia, inclusive recebimento de volumes bem como 
estocagem em prateleiras, transporte de roupas limpas e sujas, obedecendo as 
normas e organização do setor pertencente.   

 
 
 
FUNÇÃO:        TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 
REQUISITOS:  Diploma de graduação em Enfermagem 
CARGA HORÁRIA:   Plantonista. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 730,00 
VAGAS:  66 
 
ATRIBUIÇÕES 

 Assistir o enfermeiro no planejamento,  orientação e supervisão das atividades de 
assistência de enfermagem;  

 Prestar cuidados de enfermagem aos pacientes em estado grave; 
 Prestar cuidados de prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e danos 

físicos que possam ser causados a pacientes durante à assistência de saúde; 
 Administrar medicamentos e tratamento prescrito por medico ou enfermeiro e coletar 

materiais de secreções; 
 Participar das atividades de educação continuada; 



 Proceder à desinfecção e esterilização de materiais  e instrumentos utilizados; 
 Realizar procedimentos educativos e preventivos; 
 Preparar instrumentação de materiais para uso; 
 Instrumentar o cirurgião-dentista; 
 Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 
 Agendar e orientar o paciente para o tratamento; 
 Puncionar veia periférica; 
 Verificar sinais vitais; 
 Auxiliar no gerenciamento de resíduos, observando a correta segregação; 
 Realizar a regulação de cirurgia de rede credenciada; 
 Fazer refração dos pacientes e dilatar pupila;  
 Notificar os agravos e auxiliar em estatística para elaboração de relatórios;  
 Digitar documentos; 
 Elaborar e organizar planilha; 
 Executar atividade de vigilância epidemiológica; 
 Realizar transporte de hemocomponentes; 
 Administrar e armazenar vacinação, laborar boletim de controle de vacinação  e 

participar  de campanhas de vacinação; 
 Prestar atendimento domiciliar ao paciente acamado; 
 Executar funções de atendimento de emergência; 
 Preparar paciente para pré, trans e pós cirurgias; 
 Digitar resultados de exames; 
 Solicitar e preparar material e instrumental para cirurgias; 
 Auxiliar o médico durante a realização de exames e pequenas cirurgias; 
 Retirar pontos dos pacientes; 
 Notificar os agravos e auxiliar em estatística para elaboração de relatórios; 
 Realizar curativos no atendimento domiciliar; 
 Fazer translada de pacientes; 
 Solicitar conserto de equipamento; 
 Receber e transferir medicações e descartáveis do setor de farmácia; 
 Higienizar, acompanhar e transferir paciente para realizar exames; 
 Anotar material consumido na cirurgia; 
 Relatar intercorrência do local de trabalho; 
 Preparar materiais cirúrgicos para esterilização em autoclave; 
 Manusear testes; 
 Executar a função de circulante de sala; 
 Realizar faturamento de contas médicas e boletins de emergência e bloco cirúrgico; 
 Registrar e transferir membros amputados e óbitos e encaminhar para o necrotério; 
 Preencher laudos com dados cirúrgicos; 
 Revelar filmes e realizar procedimentos de câmara escura; 
 Preparar e lavar maquina de hemodiálise para tratamento de pacientes;  
 Instalar bomba de infusão; 
 Preparar roupas e instrumentais cirúrgicos para cirurgias; 
 Exercer atividades em vigilância epidemiológica; 
 Desempenhar outras atividades correlatas à sua área de competência. 

 
 
 
 



FUNÇÃO: TÉCNICO  DE LABORATÓRIO 
 
REQUISITOS:  Curso Técnico  de Laboratório 
CARGA HORÁRIA:   Plantonista. 
REMUNERAÇÃO:  R$ 730,00 
VAGAS:  04 
 
ATRIBUIÇÕES 
 

 Desenvolver atividades gerais de analises clinicas; 
 Coletar e preparar exames bacterioscópicos e químicos, reações, sorológicas, 

dosagem  hematológicas, bioquímicas e outros. 
 


