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ANEXO I  – CARGO, SALÁRIO-BASE, CARGA HORÁRIA,  NÚME RO DE VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA (AC) E 
RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (RPD), DESCRI ÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS CONFORME O  
CARGO.

CARGO SALÁRIO BASE (R$) CARGA HORÁRIA SEMANAL
VAGAS

AC1 RPD2

Assistente Social 1.421,19 30 02

Auditor Fiscal 31.500,00 40 05

Cirurgião-Dentista 3.106,02 40 04

Contador 3.000,00 40 02

Enfermeiro 3.106,02 40 08 01

Engenheiro Ambiental 4.000,00 40 01

Engenheiro Agrônomo 4.000,00 40 01

Engenheiro Civil 4.000,00 40 01

Farmacêutico 3.106,02 40 02

Fiscal de Vigilância Sanitária 41.500,00 40 02

Fisioterapeuta 1.421,19 30 04

Fonoaudiólogo 1.421,19 40 03

Médico Clínica Geral 10.533,22 40 07 01

Médico Veterinário 4.000,00 40 01

Procurador do Município 4.000,00 40 02

Profissional do Magistério N1 1.339,82 30 35 03



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

EDITAL N. 001/2013

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO  DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

CARGO SALÁRIO BASE (R$) CARGA HORÁRIA SEMANAL
VAGAS

AC1 RPD2

Psicólogo 1.421,19 40 03

Técnico em Enfermagem 1.200,00 40 12 1

Técnico em Radiologia 1.081,29 20 02
1  Ampla concorrência (AC);
2  Reservadas às pessoas com deficiência (RPD);
3  Salário base acrescido de vantagens (gratificação por produtividade, indenização de transporte).
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E REQU ISITOS

ASSISTENTE SOCIAL
Descrição sumária:   Identificar  e conhecer  a realidade em que vai  atuar;  mobilizar,  organizar  a  comunidade visando assegurar  a  sua 
participação a  nível  de  decisão,  gerência  e usufruto;  propor  medidas  para  reformulação de políticas  sociais  vigentes e/ou apresentar  e 
fundamentar a definição de novas políticas sociais;  desenvolver  pesquisas científicas próprias da área;  identificar formas alternativas  de 
prestação de serviços, promovendo a participação dos indivíduos enquanto cidadãos; estimular e criar canais de participação popular, no 
interior dos órgãos públicos e privados afetos à execução da política social; trabalhar, socialmente, as relações interpessoais, familiares e 
comunitárias dos servidores do órgão; desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Superior em Serviço Social e Registro Profissional Goiás.

AUDITOR FISCAL
Descrição  sumária:  Planejamento,  execução,  acompanhamento  e  avaliação  de  planos,  projetos,  programas  e  ou  estudos  ligados  à 
administração orçamentária e financeira, sistemas e métodos, bem como, à contadoria e auditoria; procedimentos fiscais de diligência interna 
e externa; procedimentos fiscais administrativos; orientar, inspecionar e exercer a fiscalização fazendo comunicações, pareceres, relatórios 
técnicos, certidões, declarações, informações em processos de notificações e embargos, bem como outras atividades de mesma natureza e 
grau de complexidade; análise e parecer sobre reclamação ou recurso de contribuinte; análise e aprovação/recomendação de retificação de 
dados cadastrais e de parcelamentos de débitos; aprovação/recomendação de novo lançamento ou por ofício; enquadramento por tipo de ISS 
-Imposto Sobre Serviços - de novos contribuintes e alterações cadastrais; retenção de ISS; análise e crítica dos relatórios de lançamento por 
tipo de ISS (Profissionais Autônomos, Sociedades Profissionais, Empresas); análise e crítica dos relatórios de retenção de ISS na fonte, tanto 
de pagamentos da Municipalidade, quanto de empresas privadas; atendimento de contribuintes na liberação de documentos fiscais, cálculo do 
imposto  e  acessórios,  solucionar  questões,  cumprimento  de  notificações  etc;  análise,  autorização/recomendação  de  concessão  de 
parcelamentos de débitos fiscais; atendimento de contribuinte para cálculo do imposto; análise, autorização/recomendação de emissão de guia 
e valor em processo administrativo; análise e crítica dos relatórios de transmissões imobiliárias, encaminhados pelos Cartórios de Registro de 
Imóveis, quando a lei local assim determina; procedimentos fiscais de fiscalização externa nos Cartórios de Registro de Imóveis; acompanhar 
e  manter  atualizado  o  cadastro  de  pessoas  jurídicas  comerciais  e  industriais,  além  dos  serviços  de  transporte  intermunicipal  e 
telecomunicações;  examinar e classificar nos respectivos códigos de atividades as novas empresas cadastradas; cruzar informações sobre 
cadastramento das empresas;  efetuar diligência de verificação na emissão das Declarações Anuais  de ICMS pelas empresas;   elaborar 
recursos de inclusão de Declarações e casos de 2a. via; acompanhar os resultados de fixação de índices de participação dos municípios; 
análise e crítica dos relatórios mensais de receita de cada tipo dessas taxas,  dando ciência à autoridade superior de seu andamento e 
normalidade dos valores arrecadados; realizar a previsão da arrecadação, programação orçamentária, financeira, tributária; intimar, autuar, 
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estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores da legislação ambiental, posturas, licenciamento de obras, urbanística; ações 
de reforços táticos e de fiscalização ao trânsito na jurisdição municipal; coordenação de equipes de fiscalização; efetuar plantões noturnos, 
finais  de  semanas e  feriados  para  fiscalização  da regularidade sob sua competência  bem como o cumprimento  das normas gerais  de 
fiscalização; entregar, quando solicitadas, notificações e correspondências diversas; desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Requisitos: Curso de Graduação de Nível Superior em qualquer área de formação.

CIRURGIÃO-DENTISTA
Descrição sumária: Desenvolver atividades de saúde bucal, visando à prevenção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva; 
realizar atenção odontológica à população, evidenciando o autocuidado e a vigilância à saúde; participar dos processos de planejamento, 
programação e pactuação de metas da Secretaria de Saúde; prestar assistência odontológica, com enfoque nos fatores de risco por ciclo de 
vida,  com ações  de  promoção,  prevenção,  cura  e  reabilitação;  prestar  socorro  de urgência,  quando necessário;  aplicar  conhecimentos 
odontológicos na prevenção, diagnóstico e tratamento das afecções da boca, dentes e região maxilofacial, ministrando diversas formas de 
tratamento,  para  diagnosticar  e  melhorar  as  condições  de higiene dentária e  bucal  da comunidade e  contribuir  para  o  seu bem estar; 
desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Requisitos: Ensino Superior em Odontologia e Registro Profissional Goiás.

CONTADOR
Descrição sumária:  Organização e execução de serviços de contabilidade em geral; Escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, 
bem como de todos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações; Auxiliar 
na elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual; Perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de 
balanços e de contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações judiciais ou extrajudiciais de 
avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza técnica 
conferidas por lei aos profissionais de contabilidade; Auxiliar na elaboração do Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária; Auxiliar no cumprimento das metas fiscais e diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal; desempenhar outras atividades afins 
ao cargo.
Requisitos:  Ensino Superior em Ciências Contábeis e Registro Profissional Goiás.

ENFERMEIRO
Descrição sumária:  Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem nas Unidades de Saúde; 
realizar  cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas,  fazendo a indicação para a continuidade da assistência 
prestada; solicitar exames complementares, prescrever e transcrever medicações, conforme os protocolos estabelecidos nos programas do 
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Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; desenvolver ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: 
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; realizar ações de 
saúde  em diferentes  ambientes;  planejar,  organizar  e  coordenar  a  criação  de  grupos  de  patologias  específicas  como  de  hipertensos, 
diabéticos,  saúde  mental  etc;  coordenar  e  supervisionar  ações  de  capacitação  de  servidores  da  Secretaria  de  Saúde,  com vistas  ao 
desempenho de suas funções; desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Superior em Enfermagem e Registro Profissional Goiás.

ENGENHEIRO AMBIENTAL
Descrição  sumária:  Realizar  atividades  de  natureza  especializada  de  nível  superior,  a  fim  de  executar  trabalhos  relativos  à  área  de 
habilitação profissional, que envolvam conhecimentos gerais e específicos da área de engenharia ambiental com ações operativas de planejar, 
analisar, avaliar, vistoriar, periciar, dar parecer, ministrar cursos e palestras, acompanhar projetos, sugerir, propor e emitir laudos, em benefício 
do exercício das funções necessárias ao adequado funcionamento da Administração Municipal; Supervisão, coordenação e orientação técnica; 
estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra 
e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, 
análise,  experimentação,  ensaio  e  divulgação  técnica;  extensão;  elaboração  de  orçamento;  padronização,  mensuração  e  controle  de 
qualidade; execução de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de trabalho técnico; execução de desenho técnico 
referente à administração, gestão e ordenamentos ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos ambientais; desempenhar outras 
atividades afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Superior em Engenharia Ambiental e Registro Profissional Goiás.

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Descrição sumária:  Supervisão,  coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento,  projeto e especificação; estudo de viabilidade 
técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 
parecer técnico; ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; elaboração de orçamento; padronização, 
mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de trabalho técnico; 
condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e 
manutenção de equipamento e instalação; execução de desenho técnico referentes à engenharia rural, construções para fins rurais e suas 
instalações  complementares;  irrigação e  drenagem para  fins  agrícolas;  fitotecnia  e  zootecnia;  melhoramento  animal  e  vegetal;  recursos 
naturais renováveis;  ecologia,  agrometeorologia;  defesa sanitária;  química agrícola;  alimentos;  tecnologia de informação (açúcar,  amidos, 
óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação de produtos animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; 
fertilizantes e corretivos;  processo de cultura e fertilização do solo;  microbiologia agrícola,  biometria,  parques e jardins,  mecanização na 
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agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural; desempenhar outras 
atividades afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Superior em Agronomia e Registro Profissional Goiás.

ENGENHEIRO CIVIL
Descrição sumária: Elaborar e supervisionar as atividades no âmbito municipal ligadas aos diversos campos da Engenharia Civil, objetivando 
garantir o seu cumprimento; coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade técnico-
econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico;  desempenho  de  cargo  e  função  técnica;  ensino,  pesquisa,  análise,  experimentação,  ensaio  e  divulgação  técnica;  extensão; 
elaboração de orçamento;  padronização,  mensuração e controle  de qualidade; execução de obra  e serviço  técnico;  produção técnica  e 
especializada; condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de 
instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação; execução de desenho técnico referentes a edificações, 
estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento; rios, canais, barragens e 
diques; drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro Profissional Goiás.

FARMACÊUTICO
Descrição  sumária:  Realizar  tarefas  específicas  de  desenvolvimento,  produção,  dispensação,  controle,  armazenamento,  distribuição  e 
transporte  de  produtos  da  área  farmacêutica;  Realizar  análises  clínicas,  toxicológicas,  fisioquímicas,  biológicas,  microbiológicas  e 
bromatológicas;  Fazer  manipulação  dos  insumos  farmacêuticos,  como  medição,  pesagem  e  mistura;  Subministrar  produtos  médicos  e 
cirúrgicos,  seguindo  o  receituário  médico;  Controlar  entorpecentes  e  produtos  equiparados;  Desenvolver  novos  produtos  farmacêuticos, 
cosméticos e novas técnicas analíticas; Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, verificando a 
qualidade, o teor, a pureza e a quantidade de cada elemento; Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais; Efetuar análise 
bromatológica de alimentos, controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade; Fazer manipulação, análises, estudos de reações 
e balanceamento de fórmulas de cosméticos; Administrar estoque de medicamentos; Participar de projetos, cursos, eventos, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de 
treinamento,  quando  convocado;  Trabalhar  segundo  normas  técnicas  de  segurança,  qualidade,  produtividade,  higiene  e  preservação 
ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; desempenhar outras 
atividades afins ao cargo.
Requisitos: Ensino Superior em Farmácia Bioquímica ou Farmácia e Registro Profissional Goiás.
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FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Descrição sumária:  Identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por medicamentos, cosméticos, saneastes e domissanitários, 
radiações, alimentos, zoonoses, condições do ambiente de trabalho e profissões ligadas à saúde, relacionando-os com as condições de vida 
da população; identificar os problemas da população relacionada ao uso indevido de produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, 
ao exercício ilegal de profissões relacionadas com a saúde, ao controle sanitário dos alimentos e das principais zoonoses;  realizar e/ou 
atualizar  o  cadastro  de estabelecimentos e  profissionais  de interesse da vigilância  sanitária;  classificar  os  estabelecimentos  e  produtos 
segundo o critério de risco epidemiológico; participar de programação de atividades de inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos e 
serviços de interesse da vigilância sanitária, segundo as prioridades definidas; realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e de 
maior consumo, bem como o comportamento das doenças veiculadas por alimentos, condições sanitárias dos estabelecimentos e o perfil da 
contaminação dos alimentos; realizar e/ou acompanhar inspeções de rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e 
outros) em estabelecimentos alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária; auxiliar na inspeção industrial e sanitária de produtos de 
origem animal; realizar coleta de amostras de produtos de interesse da vigilância sanitária, com fins de análise fiscal, surto e controle de rotina; 
participar da criação de mecanismos de notificação de casos e/ou surtos de doenças veiculadas por alimento e zoonoses; participar da 
investigação epidemiológica de doenças veiculadas por alimentos e zoonoses; aplicar, quando necessárias medidas previstas em legislação 
sanitária vigente (intimações, infrações e apreensões); orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão dos 
autos/termos; validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, mediante aprovação das condições sanitárias 
encontradas  por  ocasião  da inspeção;  participar  da  avaliação  dos  resultados  das  atividades  desenvolvidas  e  do seu redirecionamento; 
participar na promoção de atividades de informações de debates com a população, profissionais e entidades representantes de classe sobre 
temas da vigilância sanitária; executar atividades internas administrativas relacionadas com execução de cadastro/arquivos e atendimento ao 
público; emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos à sua área de atuação; efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos, 
comerciais e industriais verificando as condições gerais de higiene, limpeza de equipamentos, refrigeração, suprimento de água, instalações 
sanitárias, armazenagem, estado e graus de deterioração de produtos perecíveis e condições de asseio; vistoriar estabelecimentos de saúde, 
salão de beleza e outros, verificando as condições gerais, de higiene, data de vencimento de medicamentos e registro psicotrópicos; coletar 
para  análise  físico-química  medicamentos  e  outros  produtos  relacionados  à  saúde;  entregar  quando  solicitadas  notificações  e 
correspondências diversas; desempenhar outras atividades afins ao cargo. 
Requisitos:  Ensino Superior em Farmácia e Registro Profissional Goiás.

FISIOTERAPEUTA
Descrição sumária:
Atender  clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; 
realizar  diagnósticos;  orientar  clientes,  familiares,  cuidadores e responsáveis  e  adotar  medidas  de precaução padrão de biossegurança; 
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atender clientes e analisar os aspectos sensório-motores, percepto-cognitivos e socioculturais; traçar plano e preparar ambiente terapêutico, 
indicar  conduta  terapêutica,  prescrever  e  adaptar  atividades;  avaliar  funções  percepto-cognitivas,  neuro-psicomotor,  neuro-músculo-
esqueléticas, sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), habilidades motoras, alterações posturais, 
manuais, órteses, próteses e adaptações, cardio-pulmonares e urológicas; estimular o desenvolvimento neuro-psicomotor (dnpm) normal e 
cognição;  reeducar postura dos clientes e prescrever  órteses,  próteses e adaptações e acompanhar  a evolução terapêutica;  proceder à 
reabilitação  das  funções  percepto-cognitivas,  sensório-motoras,  neuromúsculo-esqueléticas  e  locomotoras;  aplicar  procedimentos  de 
habilitação pós-cirúrgico, de oncologia, de UTI, de dermatofuncional, de cárdio-pulmonar, de urologia, de reeducação pré e pós-parto, de 
fisioterapia  respiratória  e  motora;  ensinar  técnicas  de autonomia  e  independência  em atividades  de  vida  diária  (AVD),  de  autonomia  e 
independência em atividades de vida prática (AVP) de autonomia e independência em atividades de vida de trabalho (AVT), de autonomia e 
independência em atividades de vida de lazer (AVL); participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em 
conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas domiciliares etc; participar, conforme a política 
interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios, 
laudos técnicos e registrar dados em sua área de especialidade; participar de programa de treinamento quando convocado; executar tarefas 
pertinentes à área de atuação,  utilizando-se de equipamentos  e programas de informática;  executar  outras tarefas compatíveis  com as 
exigências para o exercício da função.
Requisitos:  Ensino Superior em Fisioterapia e Registro Profissional Goiás.

FONOAUDIÓLOGO
Descrição sumária: Prestar assistência fonoaudiológica nas unidades municipais de saúde, para restauração da capacidade de comunicação 
dos pacientes, como também atender as unidades escolares e sociais; promover a reintegração dos pacientes à família e a outros grupos 
sociais; desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Superior em Fonoaudiologia e Registro Profissional Goiás.

MÉDICO CLÍNICA GERAL
Descrição  sumária:  Desenvolver  atividades  de  prevenção,  promoção  e  recuperação  da  saúde  individual  e  coletiva;  realizar  consultas 
médicas, correspondendo a anamnese, exame físico, solicitação de exames complementares e prescrição adequada às diversas patologias 
clínicas e/ou infecciosas; acompanhar pacientes hospitalizados;  realizar, quando indicado, procedimentos de maior complexidade; prestar 
assessoria  e  emitir  parecer  sobre  assuntos,  temas  e/ou  documentos  técnico-científicos  relacionados  a  aspectos  médicos;  participar  do 
planejamento,  execução e avaliação de planos,  projetos e  ações conjuntamente com os demais componentes da Secretaria de Saúde; 
participar de investigações epidemiológicas; desenvolver atividades de educação em saúde; desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Superior em Medicina e Registro Profissional Goiás.
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MÉDICO VETERINÁRIO
Descrição sumária: Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem estar animal; promover saúde 
pública; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar na produção industrial e tecnológica e no 
controle de qualidade de produtos; Fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar  laudos, 
pareceres  e  atestados;  assessorar  a  elaboração  de  legislação  pertinente; Assessorar  nas  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão; 
desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro Profissional Goiás.

PROCURADOR DO MUNICÍPIO
Descrição sumária:  Representação judicial  e  extrajudicial  do  Município  quanto  às suas atividades centralizadas  dos órgãos públicos  e 
descentralizadas  a  cargo de Autarquias  e  Fundações Públicas;  Atividades  de  assessoramento  jurídico  ao  Município  em suas  referidas 
atividades descentralizadas, assim como às Autarquias e às Fundações Municipais; Apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer 
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança amigável ou judicial; Atividade de assistir a 
autoridade assessorada no controle interno da legalidade dos atos a serem por ela praticados ou já efetivados; desempenhar outras atividades 
afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Superior em Direito, Registro Profissional Goiás e dois anos, no mínimo, de experiência profissional em atividade jurídica.

PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO NÍVEL 1
Descrição sumária:  Educação básica:  docência  nas  etapas  da Educação Infantil  e  dos  anos iniciais  do  Ensino Fundamental;  Suporte 
pedagógico direto ao exercício da docência, aí incluídas a gestão escolar, planejamento, coordenação, inspeção, supervisão e orientação 
educacional.  
Requisitos:  Formação em Nível  Superior em Curso de Licenciatura Plena ou Pedagogia ou Curso Normal Superior ou outra graduação 
correspondente  a  áreas  de conhecimentos  específicos  do  currículo,  com formação pedagógica,  nos  termos da legislação  vigente,  com 
complementação em Pedagogia para Educação Infantil e Ensino Fundamental.

PSICÓLOGO
Descrição sumária: Atendimento aos programas sociais e a portadores de deficiência, realizando psicodiagnóstico, ludoterapia, atendimento 
psicoterapêutico,  estimulação  precoce  e  infantil;  controle  estatístico;  apoio  profissional  às  oficinas  abrigadas  e  profissionalizantes; 
desempenhar outras atividades afins ao cargo, em especial na área da assistência social.
Requisitos:  Ensino Superior em Psicologia e Registro Profissional Goiás.
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição sumária:  Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob supervisão do enfermeiro, 
assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição; auxiliar  o superior na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar; preparar clientes 
para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material 
para exames de laboratório, segundo orientação; realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo 
instruções médicas ou de enfermagem; orientar  e auxiliar  clientes,  prestando informações relativas  a higiene,  alimentação, utilização de 
medicamentos  e  cuidados específicos  em tratamento  de saúde;   verificar  os  sinais  vitais  e  as  condições gerais  dos  clientes,  segundo 
prescrição  médica  e  de  enfermagem;  preparar  e  administrar  medicações  por  via  oral,  tópica,  intradérmica,  subcutânea,  intramuscular, 
endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro; cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem; 
realizar a movimentação e o transporte de clientes de maneira segura; auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; realizar controles 
e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico;  circular  e 
instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o necessário;  efetuar o controle diário do material utilizado, bem como 
requisitar,  conforme as normas da Instituição,  o material  necessário  à prestação da assistência à saúde do cliente;  controlar  materiais, 
equipamentos e  medicamentos  sob sua responsabilidade;  manter  equipamentos  e a unidade de trabalho organizada,  zelando pela  sua 
conservação e comunicando ao superior  eventuais  problemas;  executar  atividades de limpeza,  desinfecção, esterilização de materiais  e 
equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que estão 
avariados ou desgastados;  realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no 
domicílio;  auxiliar  na  preparação  do  corpo  após  o  óbito;  participar  de  programa  de  treinamento,  quando  convocado;  executar  tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Médio. Curso Técnico em Enfermagem com registro profissional.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Descrição  sumária:  Preparar  materiais  e  equipamentos  para  exames  e  radioterapia;  Operar  Tomógrafo,  Sistemas  de  Hemodinâmica, 
Aparelhos  de  Raio  X  e  outros,  acionando  seus  comandos  e  observando  instruções  de  funcionamento,  para  provocar  a  descarga  de 
radioatividade  correta;  Realizar  exames de Raios  X simples e  contrastados,  procedendo,  inclusive,  punções venosas de acordo com a 
solicitação  médica  e  proceder  com  a  reposição  do  material  necessário  às  punções  venosas  para  os  exames  contrastados;  Preparar 
equipamento, sala de exame e material,  averiguando condições técnicas e acessórios necessários; Manter equipamentos e a unidade de 
trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; Preparar clientes para exame e ou 
radioterapia e prestar o atendimento segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta; zelar pelo controle radioativo 
de pessoas e do ambiente, através da proteção de dosímetros, observando os períodos de reposição; Revelar chapas e filmes radiológicos, 
zelando pela qualidade das imagens; Realizar o processamento e a documentação das imagens adquiridas; Controlar radiografias realizadas, 
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registrando números,  discriminando tipo e requisitante;  Elaborar  estatística  diária  dos exames realizados,  filmes utilizados e inutilizados, 
distinguindo-os por tamanho; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; 
desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Requisitos:  Ensino Médio com Habilitação Técnica na área e Registro Profissional no Conselho-GO.


