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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS 
 

PARA ENGENHEIRO MECÂNICO 
Requisitos para Contratação: Diploma em bacharelado curso de Engenharia Mecânica, 
Registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), Experiência Mínima de 
um ano em manutenção de área hospitalar, Ter atuado na retaguarda de ambiente de suporte 
a vida com por exemplo UTIS/Bloco Cirúrgico, Ter atuado com GMG (grupo, motor, gerador)  e 
circuitos de gases medicinais, Noção de eletricidade de 13,8 KV/380V trifásico, interpretar 
diagramas unifilares, Noção de Sistema de Recalque ETA (ELEVATÓRIA). 
Atribuições: 
Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, planejamento, projeto especificação; 
Estudo de viabilidade técnica-comercial; 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; Fiscalização 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. 

 
PARA ENGENHEIRO CIVIL 
Requisitos para Contratação: Diploma em Bacharelado Curso de Engenharia Civil, Registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA), Experiência Mínima de dois anos 
em elaboração de orçamento com cronograma Físico-Financeiro e memorial descritivo de 
construção e reforma e fiscalização de obras na Área Hospitalar, Ter o Curso de MS-Project  e 
Excel comprovados com os respectivos certificados, Noção de leitura e elaboração de plantas. 
Atribuições: 
Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, planejamento, projeto especificação; 
Assistência, assessoria e consultoria de obras; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, 
perícia, laudo e parecer técnico; Desempenho de cargo e função técnica; 
Elaboração de orçamento, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo; Elaboração de 
termo de referência e especificações técnicas; Execução de obra e serviço técnico; 
Fiscalização de obra e serviço técnico; Condução e Supervisão de Trabalho Técnico; 
Condução e Supervisão de equipe de construção; Leitura de plantas e de desenho técnico; 
Curso em MS-PROJECT (item essencial) e EXCEL que será usado no planejamento e controle 
de obras, orçamentos e projetos. 
 
 
PARA ENFERMEIRO PLANTONISTA 
Requisitos para Contratação: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de 
graduação em Enfermagem, Registro no Órgão de Classe competente e Experiência mínima 
de 01(um) ano na função de assistencial hospitalar. 
Atribuições: 
Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão; Cumprir e fazer cumprir as 
normas internas e regimentais da instituição, assim como portarias, circulares e outras 
instruções; Assumir a organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades 
técnicas e auxiliares na Unidade de saúde; Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, 
avaliar e executar atividades e ações de enfermagem; Realizar a Sistematização da 
Assistência de Enfermagem; Prestar cuidados de enfermagem a pacientes graves e com risco 
de vida; Prestar assistência integral e humanizada a pessoa, família e comunidade; Participar 
de processos educativos, de formação, treinamento e aprimoramento  de pessoal de saúde; 
Prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem; Atuar na 
prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; Participar na prevenção e controle das 
doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica;   Participar dos 
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programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais e do trabalho; Participar de treinamentos de pessoas, coordenação, execução e 
avaliação das atividades de capacitação e treinamento de estudantes,  contribuindo para a 
integração docente-assistencial (preceptoria); Participar e monitorar os estágios curriculares 
desenvolvidos na Unidade de Saúde; Colaborar com as atividades de ensino e pesquisa; 
Coordenar e supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem, observando e realizando 
reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejáveis de assistência em 
enfermagem; Exercer suas atividades com competência para promoção a saúde do ser 
humano, na sua integridade de acordo com os princípios da ética e bioética. Desenvolver 
atividades relativas à assistência hospitalar. - Cumprir e fazer cumprir os regulamentos, normas 
e rotinas específicas da Unidade de Saúde; 
 
PARA ENFERMEIRO DIARISTA 
Requisitos para Contratação: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de 
graduação em Enfermagem, Registro no Órgão de Classe competente e Experiência mínima 
de 01(um) ano na função de assistencial hospitalar. 
Atribuições: 
Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão; Cumprir e fazer cumprir as 
normas internas e regimentais da instituição, assim como portarias, circulares e outras 
instruções; Organizar, dirigir e supervisionar todas as atividades de enfermagem dentro da 
unidade hospitalar; Zelar pela conservação do material e instalações, encaminhando 
memorandos, solicitando consertos, substituição e manutenção, registrando em relatório 
administrativo; Supervisionar a limpeza e desinfecção das unidades; Participar da visita 
multidisciplinar; Participar de reuniões promovidas pela chefia de enfermagem; Planejar, 
participar e estimular a equipe de enfermagem a participar de cursos, palestras, trabalhos e 
pesquisas; Orientar os pacientes, acompanhantes e equipe de enfermagem sobre exames a 
serem realizados;Encaminhar à  agência transfusional requisição de hemoderivados e 
hemocomponentes devidamente preenchida; Fazer controle rigoroso de psicotrópicos 
registrando em local específico; Analisar e avaliar a qualidade a qualidade dos serviços de 
enfermagem prestados na unidade hospitalar; Manter cota de material de consumo e 
medicamentos, observando validade e condições de armazenamento, racionalizando o seu 
uso. 
 
PARA PSICÓLOGO HOSPITALAR 
Requisitos para Contratação: Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão do Curso de 
Psicologia, realizado em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação e Registro profissional no Conselho Regional de Psicologia, Certificado ou 
Declaração de conclusão do Curso de Especialização em Psicologia Hospitalar, com carga 
horária mínima de 360 horas, realizado em instituição de ensino reconhecida pelo órgão 
competente, ou Título de Especialista em Psicologia Hospitalar fornecido pelo Conselho de 
Psicologia, ou experiência profissional mínima de 01 (um) ano na área Hospitalar. 
Atribuições: 
Realizar atendimento aos pacientes, acompanhantes, familiares e/ou responsáveis pelo 
paciente; Realizar atendimento a membros da comunidade dentro de sua área de atuação; 
Realizar acolhimentos, escutas e encaminhamentos a membros da equipe de saúde e/ou 
administrativa quando for solicitado; Acompanhar e/ou orientar alunos e pesquisadores quando 
estes estiverem atuando em pesquisas e assistência no HUOC; Avaliar e acompanhar 
intercorrências psíquicas de pacientes que estão sendo ou serão submetidos a procedimentos 
médicos, visando promoção da saúde integral da pessoa; Promover intervenções direcionadas 
à relação paciente-família-equipe de saúde, visando esclarecimentos a respeito das 
necessidades, anseios, fantasias, medos e desejos do paciente, em relação ao processo do 
adoecer, à hospitalização e repercussões desse processo; Trabalhar junto à equipe 
multiprofissional de cada serviço, participando das     reuniões e das condutas a serem 
adotadas pela equipe em relação ao paciente, buscando a promoção do funcionamento 
interdisciplinar. Realizar estudos e pesquisas na área de Saúde. 
 
PARA FARMACÊUTICO ESPECIALISTA EM ATENÇÃO FARMACÊUTICA 
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Requisitos para Contratação: Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão do Curso de 
Farmácia, realizado em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, Registro profissional no Conselho Regional de Farmácia, Certificado ou Declaração 
de conclusão do Curso de Especialização em Atenção Farmacêutica ou Farmácia Clínica, com 
carga horária mínima de 360 horas, realizado em instituição de ensino reconhecida pelo órgão 
competente, ou experiência profissional mínima de 01 (um) ano na área de Atenção 
Farmacêutica Hospitalar ou Farmácia Clínica. 
 
PARA FARMACÊUTICO ESPECIALISTA EM ONCOLOGIA 
Requisitos para Contratação: Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão do Curso de 
Farmácia, realizado em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação, Registro profissional no Conselho Regional de Farmácia, Certificado ou Declaração 
de conclusão do Curso de Especialização em Farmácia Oncológica, com carga horária mínima 
de 360 horas, realizado em instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente ou 
experiência profissional mínima de 01 (um) ano na área de Farmácia Oncológica. 
 
ATRIBUIÇÕES PARA AS DUAS ESPECIALIDADES DE FARMACÊUTICO  
Atuar no planejamento e gestão da Farmácia Hospitalar; Participar do processo de 
seleção/padronização do elenco de medicamentos; Planejar, programar, estabelecer critérios e 
supervisionar o processo de aquisição de medicamentos; Garantir o armazenamento e 
conservação dos medicamentos em condições adequadas, de acordo com a legislação em 
vigor; Normatizar e supervisionar a distribuição e a dispensação dos medicamentos; Realizar 
controle e gerenciamento de estoque, incluindo emissão de relatórios periódicos e estudos de 
utilização de medicamentos; Gerir os diversos programas de dispensação de medicamentos 
pertencentes ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, seguindo as normas 
estabelecidas nos respectivos Protocolos Clínicos e Normas Técnicas; Atuar na manipulação 
de medicamentos, inclusive de antineoplásicos, respeitando as normas de biossegurança; 
Prestar Atenção Farmacêutica aos pacientes; Atuar junto à equipe multiprofissional e exercer a 
Farmácia Clínica; Promover o uso racional de medicamentos no âmbito da instituição, através 
de atividades educativas, envolvendo profissionais, estudantes e pacientes; Coordenar os 
profissionais da Farmácia Hospitalar; Operacionalizar os sistemas de informação da Farmácia; 
Participar efetivamente das diversas comissões técnicas da instituição (Controle da Infecção 
Hospitalar, Suporte Nutricional, Farmácia e Terapêutica, Equipe Multiprofissional de Terapia 
Antineoplásica), no âmbito da Assistência Farmacêutica; Realizar atividades de 
Farmacoeconomia e Farmacovigilância. 
 
PARA NUTRICIONISTA CLÍNICO 
Requisitos para Contratação: Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão do Curso de 
Nutrição, realizado em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
Registro no Conselho de Classe e Especialização em Nutrição Clínica ou experiência de um 
ano na área de Nutrição Clínica ou Residência em Nutrição Clínica. 
Atribuições: 
Definir, planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência nutricional aos 
clientes/pacientes, segundo níveis de atendimento em Nutrição; Elaborar o diagnóstico 
nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; Elaborar a 
prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional; Registrar, em 
prontuário do cliente/paciente, a prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo com 
protocolos pré-estabelecidos pelo Serviço e aprovado pela Instituição; Determinar e dar a alta 
nutricional; Promover educação alimentar e nutricional para clientes/pacientes, familiares ou 
responsáveis; Estabelecer e coordenar a elaboração e a execução de protocolos técnicos do 
serviço, de acordo com as legislações vigentes; Orientar e supervisionar a distribuição e 
administração de dietas; Interagir com a equipe multiprofissional, definindo com esta, sempre 
que pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética; Elaborar o plano de 
trabalho anual, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das 
atribuições. 
 
PARA NUTRICIONISTA PRODUÇÃO 
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Requisitos para Contratação: Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão do Curso de 
Nutrição, realizado em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, 
Registro no Conselho de Classe e Especialização em Nutrição Clínica ou experiência de um 
ano na área de Produção ou Residência em Nutrição. 
Atribuições: 
Planejar, elaborar e avaliar os cardápios da clientela atendida, respeitando os hábitos 
alimentares; Executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições / 
preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-
preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações culinárias; Identificar 
clientes/pacientes portadores de patologias e deficiências associadas à nutrição, para o 
atendimento nutricional adequado; Coordenar o desenvolvimento de receituários e respectivas 
fichas técnicas, avaliando periodicamente as preparações culinárias; Supervisionar 
procedimentos operacionais padronizados e métodos de controle de qualidade de alimentos, 
em conformidade com a legislação vigente; Coordenar e supervisionar métodos de controle 
das qualidades organolépticas das refeições e/ou preparações, por meio de testes de análise 
sensorial de alimentos; Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas, avaliando e 
atualizando os procedimentos operacionais padronizados (POP) sempre que necessário; 
Supervisionar métodos de controle das qualidades organolépticas das refeições e/ou 
preparações, por meio de testes de análise sensorial de alimentos; Supervisionar as atividades 
de higienização de ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; 
Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; Supervisionar as 
atividades de higienização de ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e 
utensílios; Planejar, coordenar, supervisionar e/ou executar programas de treinamento, 
atualização e aperfeiçoamento de colaboradores; Promover programas de educação alimentar 
e nutricional para clientes; Participar da elaboração dos critérios técnicos que subsidiam a 
celebração de contratos na área de prestação de serviços de fornecimento de refeições para 
coletividade; Detectar e encaminhar ao hierárquico superior e às autoridades competentes, 
relatórios sobre condições da UAN impeditivas da boa prática profissional e/ou que coloquem 
em risco a saúde humana; 
 
PARA ASSISTENTE SOCIAL 
Requisitos para Contratação: Formação acadêmica no curso de Serviço Social; Inscrição no 
Conselho profissional da categoria e experiência profissional  mínima comprovada de 01 (um) 
ano na área de saúde pública ou especialização em saúde pública ou Residência. 
Atribuições: 
Prestar orientações (individuais e coletivas) e /ou encaminhamentos quanto aos direitos sociais 
da população usuária, no sentido de democratizar as informações; Identificar a situação 
socioeconômica (habitacional, trabalhista e previdenciária) e familiar dos usuários com vistas à 
construção do perfil socioeconômico para possibilitar a formulação de estratégias de 
intervenção; Realizar abordagem individual e/ou grupal, tendo como objetivo trabalhar os 
determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e acompanhantes; Criar mecanismos 
e rotinas de ação que facilitem e possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem como a 
garantia de direitos na esfera da seguridade social; Realizar visitas institucionais com objetivo 
de conhecer e mobilizar a rede de serviços no processo de viabilização dos direitos sociais; 
Trabalhar com as famílias no sentido de fortalecer seus vínculos, na perspectiva de torná-las 
sujeitos do processo de promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde; Criar 
protocolos e rotina de ação que possibilitem a organização, normatização e sistematização do 
cotidiano do trabalho profissional; Registrar os atendimentos sociais no prontuário único com 
objetivo de formular estratégias de intervenção profissional e subsidiar a equipe de saúde 
quanto às informações sociais dos usuários, resguardadas as informações sigilosas que devem 
ser registradas no prontuário social.   
 
PARA FISIOTERAPEUTA 
Requisitos para Contratação: Diploma ou Declaração de curso de Fisioterapia, registrado no 
MEC, Registro no Conselho Regional Competente (CREFITO), Especialização em Terapia 
Intensiva e Tempo mínimo de 01(um) ano de experiência em UTI.    
Atribuições: 
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Exercer atividade especializada em Fisioterapia na área de saúde do adulto e da criança e 
compor a equipe de referência para atendimento de pacientes em regime de internação 
hospitalar. 
 
PARA TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Requisitos para Contratação: Diploma, devidamente registrado de conclusão de curso de 
graduação de nível superior em Terapia Ocupacional expedido por instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no órgão de classe correspondente (CREFITO), experiência 
comprovada de no mínimo 01(um) ano como terapeuta ocupacional hospitalar ou ambulatorial 
e especialização ou residência na área. 
Atribuições: 
Exercer atividade especializada em Terapia Ocupacional na área de saúde do adulto e da 
criança e compor a equipe de referência para atendimento de pacientes em regime de 
internação hospitalar. 
 
PARA FONOAUDIÓLOGO 
Requisitos para Contratação: Diploma ou Declaração de curso de Fonoaudiologia, registrado 
no MEC, Especialização na área de Fonoaudiologia, Registro no Conselho Regional 
Competente (CRFª) e Tempo mínimo de 01(um) ano de experiência comprovada como 
Fonoaudióloga hospitalar ou ambulatorial. 
Atribuições: 
Exercer atividade especializada em Fonoaudiologia na área de saúde do adulto e da criança e 
compor a equipe de referência para atendimento de pacientes em regime de internação 
hospitalar. 
 
PARA FÍSICO MÉDICO 
Requisitos para Contratação: diploma de Bacharel em Física ou Física Médica, devidamente 
registrado; títulos da ABFM e CNEM (Supervisor de Proteção Radiológica em Radioterapia 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e Título de especialista em Radioterapia pela 
Associação Brasileira de Física Médica), e registro no órgão de classe. Precisa ter 
disponibilidade de horário integral (40 horas mínimo) semanal. A jornada poderá ser distribuída 
entre o período diurno, noturno, misto na forma de revezamento ou escala de serviço, a critério 
da chefia. 
Atribuições:  
Participar direta e ativamente na elaboração dos tratamentos radioterápicos, tanto no cálculo 
da dose como na garantia do controle de qualidade desse tratamento; obter todos os 
parâmetros clínicos relevantes para uso em planejamento de tratamento em todos os 
equipamentos de terapia; calibrar os feixes terapêuticos em termos de dose absorvida; 
desenvolver e executar programas para testes de aceite e controle da garantia da qualidade 
dos equipamentos de terapia disponíveis no serviço de radioterapia, segundo as normas e os 
critérios internacionais; manusear e operar câmaras de ionização, eletrômetros e outros 
instrumentos que permitam avaliar as condições da calibração dos equipamentos de terapia; 
elaborar programa de controle de garantia de qualidade para os dosímetros clínicos; executar e 
calibrar os padrões terciários periodicamente; supervisionar o funcionamento dos 
equipamentos utilizados nessa modalidade de tratamento e os trabalhos de manutenção dos 
equipamentos prestados por terceiros; conhecer aplicações clínicas básicas utilizadas para 
diagnóstico do câncer: raios X diagnóstico, tomografia computadorizada; organizar e apoiar o 
planejamento de programas de treinamento e formação de recursos humanos na área de física 
de radioterapia, bem como participar de programas de residência ou especialização médicas e 
de formação de técnicos especializados; ser o supervisor de proteção radiológica do serviço de 
radioterapia; executar cálculos de blindagem de salas dos equipamentos de radioterapia; 
realizar levantamentos radiométricos em salas onde estão instalados equipamentos 
radioterápicos, assegurando que elas estejam dentro das exigências das normas em vigor; 
propor métodos de otimização da radioproteção; desenvolver e executar programas de 
proteção radiológica dirigidos aos pacientes submetidos a tratamentos que envolvam o uso de 
substâncias radioativas e aos funcionários cujas atividades envolvam manuseio ou exposição a 
essas substâncias; estabelecer instruções para condutas em situações de emergência ou em 
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caso de acidente radiológico; elaborar planilhas dos resultados das doses recebidas, pelos 
funcionários, de acordo com os resultados da monitoração individual mensal, em atendimento à 
exigência da CNEN; conhecer as normas nacionais e internacionais dessa área, bem como 
participar de atividades das comissões nacionais para o desenvolvimento de textos normativos 
para radioterapia; dar apoio administrativo e logístico em assuntos relacionados com o 
planejamento e a aquisição de novos equipamentos de terapia e de sistemas de medida; 
formular, organizar, gerenciar, procurar apoio financeiro e participar de outras atividades 
relacionadas ao desenvolvimento de projetos de pesquisa na área. 
 
PARA ODONTÓLOGO 
Requisitos para Contratação: Diploma de Graduação em Odontologia reconhecido pelo MEC 
e Registro no Órgão Profissional - Conselho Regional de Odontologia 
Atribuições: 
Praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em 
curso regular ou em cursos de pós-graduação; prescrever e aplicar especialidades 
farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia; atestar, no setor de sua 
atividade profissional, estado mórbido e outros, inclusive, para justificação de faltas ao 
emprego (inciso III com redação dada pela lei n.º 6.215 de 30/06/1975); aplicar anestesia local 
e troncular; aplicar analgesia, desde que comprovadamente habilitado, quando constituir meio 
eficaz para o tratamento; agir de forma preventiva, tomando medidas que evitem ou impeçam a 
evolução de doenças bucais; trabalhar em equipe, dominando técnicas de atendimento clínico, 
executando as tarefas mais complexas e coordenando e supervisionando o desempenho de 
técnicos auxiliares; executar o trabalho clínico de sua exclusiva competência, delegando 
atividades mais simples ao pessoal auxiliar e aquelas mais complexas aos níveis 
especializados competentes; planejar, executar e avaliar as atividades clínicas considerando as 
características epidemiológicas e sócio-econômicas da população a atender e os recursos 
humanos e materiais disponíveis; responsabilizar-se pelas informações prestadas em: fichas 
clínicas de pacientes, boletins diários de atendimento odontológico, mapas de produção, 
encaminhamentos de referência e contra-referência, relatórios das ações e serviços prestados, 
prescrições, e quaisquer outros documentos na área odontológica; zelar por sua própria 
segurança e de terceiros, bem como, pela preservação e manutenção de materiais e 
equipamentos de seu ambiente de trabalho, participar de equipes multidisciplinares, 
colaborando em treinamentos e participando de diagnósticos e tratamentos; cumprir e fazer 
cumprir o código de ética odontológico; desempenhar outras tarefas afins. 
  
 
PARA BIOMÉDICO 
Requisitos para Contratação: Diploma de graduação em Biomedicina ou 
Farmácia/Bioquímica 
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 análises clínicas, banco de sangue, 
citologia oncótica, análise 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. 
  
 
PARA TÉCNICO EM NECROPSIA 
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Requisitos para Contratação: ensino médio completo, curso técnico e/ou experiência 
profissional prévia. 
Atribuições: 
Recepção e liberação de corpos; aplicação das técnicas de formolização, embalsamento e 
necropsia; preparar a sala de necropsia, bem como colocar e retirar corpos da mesa de 
necropsia; auxiliar o Patologista anotando as descrições macroscópicas evidenciadas durante 
a clivagem das biópsias e peças operatórias e necropsias; organização e limpeza da sala de 
clivagem e necropsia; organizar os materiais de exames obedecendo critérios pré-definidos; 
verificar se todo material biológico está acondicionado em formol e em recipientes adequados; 
separar, preparar e encaminhar materiais biológicos destinados à incineração; manutenção e 
limpeza de equipamentos; vidrarias e utensílios das salas de clivagem e necropsia; guarda e 
gerenciamento de materiais de consumo; operar equipamentos como serra para crânio, 
câmaras frigoríficas, instrumental cirúrgico, mesa de necropsia, descalcificador ósseo e 
equipamentos de proteção individual. Participar de escalas de sobreavisos e plantões dos 
serviços de Anatomia Patológica, quando necessário, exercer todas atividades inerentes ao 
emprego que ocupa, cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Direção, 
comparecimento às reuniões de rotina e administrativas quando convocado; exercer as 
atividades de sua área de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades 
inerentes a área. 
 
 
PARA TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Requisitos para Contratação: 1 - Nível Médio Completo e Curso Profissionalizante de 
Técnico em Radiologia, ou Nível Superior de Tecnólogo em Radiologia, concluído em 
instituição reconhecida pelo MEC; 2 - Ter experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos 
em Instituição Hospitalar, que deverá ser apresentada em CTPS ou declaração com firma 
reconhecida; 3- Estar regularmente inscrito no Conselho dos Técnicos em Radiologia da 
região; 4- Ter horário disponível para ser plantonista (plantões de 12 ou de 24h); 5- Residir na 
zona metropolitana de Recife-PE. 
Atribuições: 
Estar apto para executar trabalhos técnicos em Radiologia relacionados à área de sua 
especialidade técnica, como a realização de exames de Raios-X, simples ou contrastados (este 
último sob supervisão médica), incluindo exames no leito de Enfermarias, UTIs (Geral, 
Pediátrica, DIP, URPO, Centro Cirúrgico,). 
 
PARA TÉCNICO EM RADIOTERAPIA 
Requisitos para Contratação: 1 - Nível Médio Completo e Curso Profissionalizante de 
Técnico em Radioterapia, ou Nível Superior de Tecnólogo em Radiologia, concluído em 
instituição reconhecida pelo MEC; 2 - Ter experiência comprovada de no mínimo 02 (dois) anos 
em Instituição Hospitalar, que deverá ser apresentada em CTPS ou declaração com firma 
reconhecida; 3- Estar regularmente inscrito no Conselho dos Técnicos em Radiologia da 
região; 4- Ter horário disponível para ser plantonista (plantões de 12 ou de 24h); 5- Residir na 
zona metropolitana de Recife-PE. 
Atribuições  
Estar apto para executar trabalhos técnicos em Radioterapia relacionados à área de sua 
especialidade técnica. 
 
PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA E DIARISTA 
Requisitos para Contratação: Certificado/Declaração devidamente registrado, de conclusão 
do Ensino Médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, 
Certificado de conclusão do Curso de Técnico em Enfermagem, realizado em instituição de 
ensino devidamente autorizada e reconhecida pelo Ministério da Educação, Registro no Órgão 
de Classe competente e Experiência Mínima de 01 (um) ano na função assistencial hospitalar. 
Atribuições: 
Cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão; Cumprir e fazer cumprir as 
normas internas e regimentais da instituição, assim como portarias, circulares e outras 
instruções; Prestar cuidados aos pacientes no pré e pós-operatório; Participar da programação 
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da assistência de enfermagem; Supervisionar e executar atividades inerentes à higiene, 
conforto e bem-estar dos pacientes; Fazer curativos; Auxiliar nas transfusões de sangue ou 
plasma, e, em tratamentos diferenciados, tais como: lavagens de estômago e vesical, 
sondagens e aspirações; Aplicar e distribuir indicação conforme prescrição médica; Preparar e 
encaminhar materiais para exames de laboratório; Atender pacientes no ambulatório e prepará-
los para consultas médicas e de enfermagem; Zelar pelo equipamento que utiliza; Controlar a 
distribuição de medicamentos; Verificar sinais vitais; Ministrar vacinas; Participar das ações de 
integração entre a equipe de saúde e a comunidade; Promover e participar de reuniões 
educativas; Assessorar chefias superiores em matéria de sua especialidade; Participar do 
treinamento de novos servidores; Executar outras atividades correlatas.  
 
PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Requisitos para Contratação: Diploma de curso técnico em laboratório ou patologia clínica. 
Atribuições:  
Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar amostras do material 
biológico e realizar exames conforme protocolo. Operar equipamentos analíticos e de suporte. 
Executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos. Administrar e 
organizar o local de trabalho. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas 
práticas, qualidade e biossegurança. Mobilizar capacidades de comunicação oral e escrita para 
efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do 
material biológico. 
 
PARA CITOTÉCNICO 
Requisitos para Contratação: Ensino médico completo, curso Citotécnico. 
Atribuições: 
Coloração, montagem e arquivo de todas as lâminas encaminhadas (geral e ginecológica) e 
primeira leitura de lâminas ginecológicas. 
 
PARA HISTOTÉCNICO 
Requisitos para Contratação: Ensino médico completo, curso de histotécnico. 
Atribuições: 
Processamento dos tecidos, inclusão de tecidos em blocos de parafina, corte do material em 
micrótomo de rotação, coloração em hematoxilina e eosina e nas colorações especiais de 
rotina, montagem e arquivo das lâminas e blocos de parafina. 
 
PARA MACROSCOPISTA 
Requisitos para Contratação: Ensino médico completo, curso macroscopista. 
Atribuições: 
Descrição e corte de peças cirúrgicas; Arquivo e descarte do material processado conforme 
legislação. 
 
PARA AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Requisitos para Contratação: Nível Médio Completo (2º Grau), Curso Auxiliar em Saúde 
Bucal e Registro no Órgão Profissional – Conselho Regional de Odontologia 
Atribuições: 
Realizar o acolhimento do paciente nos atendimentos Odontológicos; Preparar o paciente para 
o atendimento; Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas e cirúrgicas, 
incluindo-se aqui no ambiente hospitalar; Manipular materiais de uso odontológico; Processar 
filme radiográfico; Registrar dados e participar da análise das informações relacionadas ao 
controle administrativo em saúde bucal; Organizar e executar atividades de higiene bucal; 
Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos 
odontológicos e do ambiente de trabalho; Aplicar medidas de biossegurança no 
armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; 
Realizar em equipe levantamento de necessidades em saúde bucal; Adotar medidas de 
biossegurança visando o controle de infecção. Executar outras atividades relativas à função. 
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PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Requisitos para Contratação: Diploma de curso para auxiliar de laboratório em patologia 
clínica ou equivalente. 
Atribuições: 
Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar amostras do material 
biológico e realizar exames conforme protocolo. Operar equipamentos analíticos e de suporte. 
Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e 
biossegurança. Mobilizar capacidades de comunicação oral e escrita para efetuar registros, 
dialogar com a equipe de trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico. 
 


