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sional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio
de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012.

Fonoaudiólogo - Fonoaudiologia: Atender aos pacientes na preven-
ção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos
específicos de fonoaudiologia. Reabilitar pacientes; realizar diagnósti-
cos específicos; analisar condições dos pacientes. Orientar pacientes,
familiares e cuidadores; desenvolver programas de prevenção, promo-
ção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-cientí-
ficas; administrar recursos humanos, materiais e financeiros e execu-
tar atividades administrativas. Assumir a responsabilidade técnica de
setores específicos. Participar, conforme a política interna da institui-
ção, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas
de ensino, pesquisa e extensão; Atuar em consonância com as pre-
visões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Éti-
ca Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Es-
tado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012.

Atribuições comum à todas Especialidades do Emprego Médico:
Realizar consultas e atendimentos médicos; implementar ações para
promoção da saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médi-
cas; coordenar programas e serviços de saúde; difundir conhecimen-
tos médicos teóricos e práticos através de preceptorias na área do
conhecimento; planejar, organizar, coordenar, supervisionar e assesso-
rar estudos e pesquisas; aliar a atuação especializada à prática da
saúde coletiva; elaborar documentos médicos; fomentar a criação de
grupos de patologias específicas; executar tarefas e procedimentos
que envolvam assistência médica geral e as relacionadas à sua área
de especialização. Desenvolver atividades didáticas conjuntas com o
Corpo Clínico e executar e registrar seus atos, conforme preconizado
pelo exercício profissional. Assumir a responsabilidade técnica de se-
tores específicos. Além destas atribuições, também deverão ser ob-
servadas as atribuições específicas para cada área de atuação. Atuar
em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Pro-
fissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº
43.583/2012.

Médico - Anatomia Patológica: Realizar exames histopatológicos por
congelação em centro cirúrgico, em material colhido pelo cirurgião;
realizar exames histo- patológicos em tecidos e órgãos colhidos por
meio de biópsia ou de retirada cirúrgica; realizar exames citológico e
anatomopatológico de líquidos biológicos (sangue, líquor, líquido ascí-
tico,líquido pleural, etc.) ; realizar necropsias; realizar análises histo-
patológicas de órgãos e tecidos coletados em necropsia, realizar es-
tudo histo-patológico de medula óssea ; e exercer demais atribuições
pertinentes à especialidade, cargo e ao local de trabalho.

Médico - Anestesiologia: Aplicar os conhecimentos da medicina na
utilização de medicação própria para produzir intencionalmente nos
pacientes a perda de sensibilidade, total ou parcial, em especial para
aliviar a dor ou evitar que ela apareça no curso das intervenções ci-
rúrgicas e no tratamento da dor crônica; fazer o acompanhamento do
paciente, controlando as intercorrências no decurso da anestesia e no
pós-operatório imediato; instalar respiração auxiliada e controlada;
orientar a equipe multiprofissional na anestesia ventilatória dos pacien-
tes internados; exercer demais atribuições pertinentes à especialidade,
função e ao local de trabalho.

Médico - Anestesiologia/Dor: Exercer atividade assistencial clínica e
intervencionista na área da dor; prestar atendimento para controle de
dor sob o parecer, prescrever medicamentos e outros recursos tera-
pêuticos tais como bloqueios anestésicos, realizar intervenções de pe-
queno e médio porte, prestar esclarecimentos aos pacientes e seus
familiares quanto às particularidades da enfermidade, do tratamento
da dor e seus reflexos; elaborar ou desenvolver atividades de ensino,
pesquisas, emissão de pareceres, protocolos e novas técnicas anes-
tésicas, participar de cursos, palestras, simpósios e congressos; rea-
lizar consultas médicas ambulatoriais e visitas em doentes internados;
realizar avaliação, diagnóstico, tratamento e prognóstico das síndro-
mes dolorosas agudas e crônicas, em caráter eletivo ou emergencial,
de doentes externos e internos; realizar bloqueios analgésicos diag-
nósticos e terapêuticos.

Médico - Cardiologia: Tratar de afecções cardíacas congênitas ou
adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos para promover ou
recuperar a saúde dos pacientes; Diagnosticar afecções cardíacas,
realizando anamnese, auscultação, radioscopia e por outros processos
para estabelecer a conduta terapêutica; Supervisionar a realização de
eletrocardiograma ou executa-o, manipulando eletrocardiógrafo e mo-
nitores para auxiliar no diagnóstico e/ou controlar a evolução do tra-
tamento; Realizar exames especiais, tais como a angiocardiografia,
punções e outros exames cardiodinâmicos, utilizando aparelhos e ins-
trumental especializados para determinar com exatidão a gravidade e
extensão da lesão cardíaca; Preparar clinicamente os pacientes para
cirurgia, acompanhando a evolução da cardiopatia, tratando-a adequa-
damente para prevenir intercorrências e acidentes no ato cirúrgico;
Controlar o paciente durante a realização de cirurgias cardíacas.

Médico - Cirurgia Cardíaca/Pediátrica: Aplicar os conhecimentos da
medicina no tratamento abrangente do organismo; tratamento cirúrgico
de diferentes graus de complexidade dos portadores de doenças car-
diovasculares, congênitas ou adquiridas em neonatos, crianças e ado-
lescentes; prestar atendimento ambulatorial e emergencial voltados às
patologias da clínica cirúrgica; avaliar e visitar pacientes internados
em razão de cirurgias eletivas e emergenciais; fazer o acompanha-
mento do paciente, controlando as intercorrências no pré e pós-ope-
ratório; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por
outros especialistas; exercer demais atribuições pertinentes à especia-
lidade.

Médico - Cirurgia Torácica: Exercer atividade assistencial clínica e
em cirúrgica torácica; elaborar e/ou desenvolver trabalhos científicos,
pesquisas, emissão de pareceres, protocolos e novas técnicas cirúr-
gicas, assim como participar de cursos, palestras, simpósios e con-
gressos; realizar avaliação clínica e investigação diagnóstica, biópsias,
exames, diagnósticos; realizar procedimentos ambulatoriais invasivos;
interpretar exames de função respiratória como espirometria, difusão
de CO, volumes pulmonares, testes de esforço mínimo e broncosco-
pias; desenvolver procedimentos invasivos diagnósticos como broncos-
copia flexível e rígida, diagnóstica e terapêutica, mediastinoscopia e
videotoracoscopia.

Médico - Dermatologia: Realizar atendimento na área de dermato-
logia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; rea-
lizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanha-
mento dos pacientes; executar qualquer outra atividade que, por sua
natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao car-
go e área; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de es-
pecialidade; participar de programa de treinamento, quando convoca-
do.

Médico - Endocrinologia Pediátrica: Realizar consultas e atendimen-
tos médicos efetuando anamnese e exame físico e tratar pacientes
neonatos e pediátricos dentro de sua área de atuação. Realizar aten-
dimento emergencial e eletivo assistindo pacientes neonatos e pediá-
tricos em regime de plantão ou rotina em ambiente hospitalar e/ou
ambulatorial. Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, em to-
dos os níveis de assistência. Diagnosticar e tratar doenças do sistema
endócrino e metabólico; Realizar todos os procedimentos diagnósticos
e terapêuticos habilitados pertinentes à sua área de atuação e tratar
pacientes neonatos e pediátricos.

Médico - Endocrionologia: Realizar atendimento em pacientes adul-
tos portadores de doenças endócrinas ou complicações endócrinas de
neoplasia; responder parecer em enfermaria e ambulatorial, acompa-
nhamento integral as patologias endocrinológicas incluindo preparo
dos pacientes para tratamento complementar; desenvolver atividades
de ensino e pesquisa.

Médico - Gastroenterologia / Endoscopia: Realizar procedimentos
de diagnóstico e terapêutica; Prestar assistência médica e preventiva,
em todos os níveis de assistência à pacientes com doenças do sis-
tema gastro intestinal. Diagnosticar e tratar doenças do sistema gas-

tro- intestinal; implementar ações para a promoção da saúde; coor-
denar serviços de saúde; elaborar documentos e difundir conhecimen-
tos médicos; Prestar assistência aos pacientes em procedimentos en-
doscópicos terapêuticos e diagnósticos, em escalas de rotina, plantao
e sobreaviso; participar na realização de trabalhos científicos e pro-
tocolos de pesquisa; participar na orientação e preparo de pacientes
para realização de exames de endoscopia digestiva; realizar exames
e procedimentos endoscópicos de diagnóstico e terapêutica do tubo
digestivo alto e baixo , e desenvolver atividades de pesquisa e en-
sino.

Médico - Geriatria: Atuar na promoção, proteção e recuperação da
saúde de adultos e da coletividade; diagnóstico, tratamento e acom-
panhamento das doenças decorrentes do envelhecimento, bem como
reabilitação de pacientes idosos; prestar atendimento integral; atuar
em programas preventivos visando às melhores condições de saúde
da população; exercer demais atribuições pertinentes à especialidade.

Médico - Ginecologia: Realizar atendimento na área de ginecologia e
obstetricia; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa;
realizar atendimento, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento das
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza,
esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e
área.

Médico - Hematologia Pediátrica: Atuar na prevenção, diagnóstico e
tratamento de pacientes portadores de doenças hematologicas congê-
nitas ou adquiridas. Interpretar dados de exames complementares re-
lativos à alterações morfológicas, fisiológicas e patológicas no sangue
e órgãos hematopoéticos de crianças e adolescentes; realizar consul-
tas, exames diagnósticos com coleta de material especifico e realizar
acompanhamento dos pacientes; prestar atendimento integral aos pa-
cientes; participar de programas voltados para a saúde pública; exer-
cer demais atribuições pertinentes à especialidade.

Médico - Hematologia TMO: Aplicar os conhecimentos da medicina
na prevenção, diagnóstico e tratamento de pacientes portadores de
doenças hematologicas, congênitas ou adquiridas, Interpretar exames
complementares no que diz respeito à alterações morfológicas, fisio-
lógicas e patológicas no sangue e órgãos hematopoéticos .Avaliar e
selecionar doadores e pacientes candidatos ao transplante de medula
óssea; realizar consultas, exames e acompanhamento dos pacientes;
interpretar diversos tipos de exames que dizem respeito à especiali-
dade; indicar, planejar e realizar Transplante de Medula Óssea, in-
cluindo as etapas de mobilização coleta e infusão das células-tronco;
fazer o acompanhamento do paciente, controlando as intercorrências
no decurso do procedimento; participar de programas voltados para a
saúde pública; exercer demais atribuições pertinentes à especialida-
de.

Médico - Medicina Nuclear: Exercer atividades médicas da especia-
lidade; participar da realização de todos os exames cintilo gráficos em
suas várias etapas, orientando os funcionários envolvidos; assistir ao
paciente enquanto na seção; elaborar protocolos de diagnóstico e tra-
tamento; elaborar laudos de exames; desenvolver atividades de en-
sino e pesquisa. Supervisionar a realização de tratamentos à base de
radio-isótopos.

Médico - Nefrologia: Realizar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das afecções
dos rins, ureteres, bexiga etc. empregando meios clínicos para pre-
venir, promover ou recuperar a saúde dos pacientes. Realizar Biopsia
renal. Realizar todas as etapas relativas às hemodiálises e dialises
peritoneais. Indicar e preparar pacientes para transplantes renais.

Médico - Nutrologia: Avaliar a situação nutricional do paciente; Emitir
diagnóstico de enfermidades e distúrbios relacionados à sua nutrição;
tratar doenças e desordens relacionadas à nutrição inadequada; Pro-
por reposição e suplementação de nutrientes deficitários de modo in-
dividualizado e acompanhar a recuperação do paciente.

Médico - Oftalmologia: Prestar atendimento ambulatorial especializa-
do em Oftalmologia; avaliar exames pré-operatórios; realizar cirurgias
oftalmológicas de pequeno, médio e grande porte; acompanhar a evo-
lução do estado clínico dos pacientes; realizar exames especializados
em Oftalmologia;; elaborar protocolos e diagnósticos; orientar e desen-
volver atividades para a melhoria da qualidade do atendimento aos
pacientes; avaliar e acompanhar as complicações oftalmológicas apre-
sentadas pelos pacientes, estabelecendo diagnóstico diferencial com
outras manifestações cutâneas.

Médico - Pneumologia: Exercer atividade assistencial clínica e cirúr-
gica na área de Pneumologia; elaborar e desenvolver protocolos e;
realizar avaliação clínica e investigação diagnóstica, biópsias, exames,
diagnósticos. Realizar e interpretar espirometrias e polissonografias.

Médico - Pneumologia/Broncoscopia: Aplicar os conhecimentos da
medicina na realização de exames diagnósticos ou tratamentos tera-
pêuticos, através da utilização de broncoscópio rígido ou flexível; fazer
o acompanhamento do paciente, controlando as intercorrências no de-
curso do procedimento; exercer demais atribuições pertinentes à es-
pecialidade.

Médico - Psiquiatria: Tratar das afecções psicopatológicas, empre-
gando técnicas especiais, individuais e em grupo, para prevenir, re-
cuperar ou reabilitar o paciente.

Médico - Radiologia: Realizar procedimentos radiológicos/diagnósti-
cos e terapêuticos e emitir seus respectivos laudos; Desenvolver ati-
vidades didáticas conjuntas com o Corpo Clínico; Discutir e orientar as
solicitações de exames radiológicos no contexto clínico, tendo em vis-
ta sempre o benefício e a segurança do paciente. Discutir as imagens
obtidas com o corpo clínico.

Médico - Urologia: Realizar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para as afe-
ções e anomalias do sistema urinário, empregando processos adequa-
dos e instrumentação específica, realizar tratamentos cirúrgicos em
urologia.

Nutricionista - Nutrição: Prestar assistência nutricional a indivíduos e
coletividades; planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de ali-
mentação e nutrição próprias ou terceirizadas; efetuar controle higiê-
nico-sanitário; participar de programas de educação nutricional; estru-
turar e gerenciar serviços de atendimento aos clientes e ministrar cur-
sos. Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Atuar
em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Pro-
fissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº
43.583/2012.

Psicólogo - Psicologia: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvi-
mento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, gru-
pos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação
e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e
de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando
o paciente durante o processo de tratamento ou cura; investigar os
fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-
os conscientes;, coordenar equipes e atividades da área e afins. As-
sumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Atuar em
consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profis-
sional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº
43.583/2012.

Técnico de Enfermagem - Enfermagem: Desempenhar atividades
técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabeleci-
mentos de assistência médica, unidades pré-hospitalares moveis e fi-
xas, e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psi-
quiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas clinicas; prestar
assistência ao paciente, atuando sob a supervisão de enfermeiro; de-
sempenhar tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma
adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; or-
ganizar o ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Tra-
balhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de
biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comu-

nicar-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. Atuar
em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Pro-
fissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº
43.583/2012.

Técnico de Farmácia - Farmácia: Realizar operações farmacotécni-
cas, fracionar fármacos,conferir fórmulas, efetuar manutenção de ro-
tina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das maté-
rias-primas. Controlar estoques, fazer testes de qualidade de matérias-
primas, equipamentos e ambiente. Documentar atividades e procedi-
mentos da manipulação farmacêutica. Suas atividades são desenvol-
vidas sob a supervisão direta do farmacêutico. Atuar em consonância
com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Có-
digo de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012.

Técnico de Laboratório - Análises Clínicas: Coletar, receber e dis-
tribuir material biológico de pacientes. Preparar amostras do material
biológico e realizar exames conforme protocolo. Operar equipamentos
analíticos e de suporte. Executar e/ou acompanhar a calibração e a
manutenção dos equipamentos. Manter organizado e limpo o local de
trabalho. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de
boas práticas, qualidade e biossegurança. Efetuar registros e orientar
os pacientes quanto à coleta do material biológico; Efetuar atividades
relacionadas às análises clínicas, auxiliando os supervisores e analis-
tas de nível superior para fins de diagnóstico laboratorial. Prestar
apoio técnico no desenvolvimento de atividades de pesquisa e ensino.
Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Éti-
ca Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº
43.583/2012.

Técnico de Laboratório - Hemoterapia: Coletar, receber e distribuir
material biológico de pacientes. Preparar amostras do material bioló-
gico e realizar exames conforme protocolo. Operar equipamentos ana-
líticos e de suporte. Executar, checar, calibrar e fazer manutenção cor-
retiva dos equipamentos. Administrar, manter limpo e organizar o local
de trabalho. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de
boas práticas, qualidade e biossegurança. Efetuar registros, orientar
doadores e pacientes quanto à coleta do material biológico; Exercer
atividades de nível médio referente à sua atribuição profissional rela-
cionada a execução na área de Hematologia e Hemoterapia; executar
atividades de acompanhamento dos pacientes; coletar sangue do doa-
dor para fins terapêuticos e laboratoriais, de acordo com os parâme-
tros técnicos e tecnológicos específicos; informar o doador a respeito
das consultas pré e pós-doação; realizar atendimentos primários em
caso de intercorrências com o doador; participar de programas de trei-
namento. Processar sangue para preparar componentes sanguíneos.
Efetuar técnicas de controle de qualidade do produto final. Armazenar
e distribuir hemocompoentes, segundo orientação dos médicos do ser-
viço. Realizar procedimentos especiais em hemocompoenntes. Reali-
zar exames imuno-hematológicos em pacientes e em doadores de
sangue. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Có-
digo de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Ser-
vidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro -
Decreto nº 43.583/2012.

Técnico em Radiologia - Imagenologia: Operar aparelhos médicos e
odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recur-
so auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparar pacientes e realizar exa-
mes; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame, rea-
lizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento
de biossegurança e código de conduta. Manter registro de informa-
ções. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código
de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - De-
creto nº 43.583/2012.

Técnico em Saúde Bucal - Odontologia: Atuar sempre sob a su-
pervisão do cirurgião-dentista. Executar as atribuições estabelecidas
para auxiliares em saúde bucal. Participar do treinamento e capaci-
tação de Auxiliar de Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das
ações de promoção à saúde. Participar das ações educativas atuando
na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais. Ensinar
técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais
por meio de aplicação do flúor, conforme orientação do cirurgião-den-
tista. Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica
definida pelo cirurgião-dentista. Supervisionar, sob a delegação do ci-
rurgião-dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal. Realizar fo-
tografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consul-
tórios ou clínicas odontológicas. Inserir e distribuir no preparo cavitário
materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso
de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista. Pro-
ceder à limpeza e à antisepsia do campo operatório, antes e após
atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares. Remover suturas.
Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e
descarte de produtos e resíduos odontológicos. Realizar isolamento do
campo operatório. Exercer todas as competências no âmbito hospita-
lar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos
hospitalares. Atuar em consonância com as previsões do respectivo
Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Ser-
vidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro -
Decreto nº 43.583/2012.

Técnico em Segurança do Trabalho: Elaborar, participar da elabo-
ração e implementar política de saúde e segurança no trabalho; Rea-
lizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Identificar va-
riáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio
ambiente; Desenvolver ações educativas na área de saúde e segu-
rança no trabalho; Participar de perícias e fiscalizações que integram
processos de negociação; Participar da adoção de tecnologias e pro-
cessos de trabalho; gerenciar documentação de SST; Investigar, ana-
lisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle, Exer-
cer demais atribuições pertinentes à especialidade, função e ao local
de trabalho. Atuar em consonância com as previsões do respectivo
Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Ser-
vidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro -
Decreto nº 43.583/2012.

Terapeuta Ocupacional - Terapia Ocupacional: Atender aos pacien-
tes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e
procedimentos específicos de terapia ocupacional. realizar diagnósti-
cos específicos; analisar condições dos pacientes. Orientar pacientes,
familiares e cuidadores; desenvolver programas de prevenção, promo-
ção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico-cientí-
ficas. Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Atuar
em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Pro-
fissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº
43.583/2012.

2.2. Regime de Trabalho
Os candidatos convocados para a contratação pela Fundação Saúde
do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Saúde) serão contratados
sob o Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), não possuindo direito à estabilidade, e serão lotados conforme
disponibilização de vagas em qualquer das Unidades sob a atuação
da Fundação Saúde.
2.2.1. Os profissionais cumprirão a carga horária semanal pertinente a
cada emprego, de acordo com a distribuição estabelecida no Anexo I
deste edital, ressalvados os regimes especiais de plantão. Nestes ca-
sos, em função da natureza de cada emprego, a critério da Funda-
ção Saúde, a execução das jornadas diárias poderá ser estabelecida
nos turnos diurnos e noturnos, em qualquer dia da semana, inclusive
aos sábados, domingos e feriados.
2.2.2. O candidato que vier a ser admitido poderá, a critério da Fun-
dação Saúde, ficar submetido ao regime de plantão nos dias de se-
mana, finais de semana e feriados, para exercer atividades internas e
externas.


