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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 
CONCURSO PÚLICO - EDITAL 005/2014 

ANEXO 5 - ATIVIDADES, ESCOLARIDADE E REQUISITOS 
 
CARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ 
 
 
A - Cargos de Administração Geral - Nível Superior 
 
Enfermeiro 
Descrição: É responsável por organizar, planejar, coordenar, executar e avaliar os serviços de 
enfermagem e assistência de enfermagem; coordenar as ações da equipe de enfermagem na 
assistência ao usuário, avaliando o seu estado de saúde, diagnosticando suas necessidades de 
cuidados, formulando um plano de cuidados, implementando-o e avaliando-o quanto à sua 
efetividade na assistência à saúde do cliente, tanto na área ambulatorial quanto nas 
urgências/emergências e coordenar e participar dos diversos programas de saúde propostos pelo 
Ministério da Saúde. 
Pré-requisitos: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Conselho. 
 
Físico Médico 
Descrição: É responsável pelas pesquisas sobre fenômenos físicos relacionados ao campo da 
medicina, efetuando investigações orientadas à criação, adaptação e melhoria das técnicas de 
equipamentos, para garantir rendimento eficiente, administração exata das doses de radiação e 
segurança para o paciente e o radiologista. Responder tecnicamente pelas áreas que utilizam 
radiação e elaboração de laudos técnicos e dosimetria dos ambientes. 
Pré-requisitos: Graduação em Física, Especialização em Física Médica, Registro na Associação 
Brasileira de Físicos e CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) 
 
Fisioterapeuta 
Descrição: É responsável pela construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais, 
prescrevendo condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e indução do paciente bem como, ao 
acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e as condições para a alta do serviço, 
aplicando as técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes e 
desenvolvendo e implementando programas de prevenção em saúde geral e do trabalho. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Fisioterapia e Registro no Conselho. 
 
Fonoaudiólogo 
Descrição: É responsável pela avaliação, prevenção, diagnóstico clínico e instrumental e 
intervenção fonoaudiológica em pacientes com diversas patologias no âmbito hospitalar e 
ambulatorial, através de meios físicos, exercícios e técnicas para habilitação e reabilitação de 
distúrbios da comunicação e deglutição. 
Pré-requisitos: Graduação em Fonoaudiologia e Registro no Conselho. Experiência comprovada de 
dois anos na área hospitalar. 
 
Médico Plantonista - Anestesiologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento anestésico à pacientes que serão submetidos a 
procedimentos cirúrgicos, atendimentos pré, trans e pós-operatórios e pela clínica da dor, 
respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar 
das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade 
do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no 
decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a 
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, 
contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Anestesiologia ou Título de 
Especialista em Anestesiologia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Cardiologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento de referência, realizando exames, diagnósticos, 
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orientações de tratamento e acompanhamento de pré e pós-operatório, bem como a realização de 
ecocardiografia e pela contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a 
melhoria nas condições gerais de saúde da população, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de 
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a 
segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços 
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cardiologia ou Título de 
Especialista em Cardiologia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Cirurgião do Aparelho Digestivo 
Descrição: É responsável pelo atendimento cirúrgico à pacientes eletivos e de urgência e 
emergência, com traumas ou patologias do aparelho digestivo, tomando as providências 
necessárias, solicitando exames e/ou internações, realizando intervenções cirúrgicas, utilizando os 
recursos técnicos e materiais, corrigir sequelas ou lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico, 
visando o pleno restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de 
normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento 
técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação 
médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, 
elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos 
pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados 
no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia do Aparelho Digestivo 
ou Título de Especialista em Cirurgia do Aparelho Digestivo e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Cirurgião Geral 
Descrição: É responsável por prestar atendimento cirúrgico a pacientes nas unidades de pronto 
atendimento tomando as providências necessárias, solicitando exames ou internações, realizando 
intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais, responsabilizando-se 
integralmente pelos mesmos; integrar a equipe multidisciplinar no trabalho, respeitando e 
colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, proporcionando 
atendimento humanizado. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Geral e/ou Título de 
Especialista em Cirurgia Geral e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Cirurgião Geral - Transplantes 
Descrição: É responsável pelo atendimento cirúrgico à pacientes que necessitem de transplante, 
procedendo à captação de órgãos, tomando as providências necessárias, solicitando exames e/ou 
internações, utilizando os recursos técnicos e materiais necessários, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de 
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a 
segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços 
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Geral ou Título de 
Especialista em Cirurgia Geral, habilitação em Transplante (experiência) e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Clínico Geral 
Descrição: É responsável pelo atendimento clínico à pacientes em situação de urgência e 
emergência, tomando as providências necessárias, solicitando exames e/ou internações, 
responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos. Atender prioritariamente os 
pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com o protocolo de acolhimento, com 
classificação de riscos praticados pelo enfermeiro acolhedor, integrar a equipe multidisciplinar no 
trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, 
participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência 
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de Emergência; promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação 
médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, 
elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos 
pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados 
no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Clínica Médica ou Título de 
Especialista em Clínica Médica e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Hematologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento em hematologia, bem como pelos tratamentos 
hemoterápicos, hematológicos e oncológicos, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de 
normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento 
técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação 
médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, 
elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos 
pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados 
no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Hematologia ou Título de 
Especialista em Hematologia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Hospitalista 
Descrição: É responsável pelo acompanhamento clínico à pacientes graves internados nas 
unidades hospitalares, aplicando as condutas definidas nos protocolos assistenciais, preenchimento 
da documentação para internação hospitalar, acompanhando os trabalhos da equipe de clínica 
médica, visando agilizar os processos de realização de exames complementares, pedidos de 
avaliação médica e alta de pacientes clínicos internados, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de 
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a 
segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços 
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Clínica Médica ou Título de 
Especialista em Clínica Médica e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Infectologista 
Descrição: É responsável pela elaboração e divulgação, regularmente, de relatórios, comunicando 
à autoridade máxima da instituição e às chefias de todos os setores do hospital, a situação do 
controle das infecções hospitalares, promovendo o amplo debate na comunidade hospitalar. 
Elaboração, implementação e supervisão de normas e rotinas técnico-operacionais, visando limitar 
a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital, por meio de medidas de 
precaução e de isolamento. Atuação e cooperação com o setor de treinamento, com visitas aos 
setores, com o objetivo de obter capacitação adequada do quadro de funcionários e profissionais no 
que diz respeito ao controle das infecções hospitalares, bem como, a elaboração do regimento 
interno da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de 
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a 
segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços 
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Infectologia ou Título de 
Especialista em Infectologia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Intensivista 
Descrição: É responsável pelo atendimento clínico à pacientes críticos no hospital, desenvolvimento 
de rotinas médicas na unidade, visando um suporte à vida do paciente, através do emprego de 
monitoramento clínico associado à tecnologia, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de 



Anexo 5 ao Edital de Concurso Público 005/2014 - pág 4 

normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento 
técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação 
médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, 
elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos 
pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados 
no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Medicina Intensiva, Nefrologia 
ou Anestesiologia ou Título de Especialista em Medicina Intensiva, Nefrologia ou Anestesiologia e 
Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Nefrologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento de referência, realizando exames, diagnósticos, 
orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes que necessitem de atendimento 
nefrológico, bem como, atendimento nefrológico à pacientes internados nas unidades do hospital, 
realização de transplante renal e contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que 
possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de 
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a 
segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços 
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Nefrologia ou Título de 
Especialista em Nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Neurocirurgião 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes na especialidade de neurocirurgia, 
executando atos operatórios, abrangendo diagnóstico e assistência pré, trans e pós operatório, bem 
como, pela rotina clínica e cirúrgica destes pacientes, diagnosticando doenças e lesões orgânicas do 
sistema nervoso, realizando exames clínicos e subsidiários, para estabelecer o plano terapêutico, 
respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar 
das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade 
do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no 
decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a 
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, 
contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Neurocirurgia ou Título de 
Especialista em Neurocirurgia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Neurologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes, em regime de plantão presencial, com 
patologias neurológicas, bem como, pela rotina clínica destes pacientes, diagnosticando doenças e 
lesões orgânicas do sistema nervoso, realizando exames clínicos, de imagem (como Doppler 
Transcraniano) e subsidiários, para estabelecer o plano terapêutico, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de 
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a 
segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços 
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Neurologia ou Título de 
Especialista em Neurologia, Certificação de proficiência em Doppler Transcraniano fornecida pela 
Academia Brasileira de Neurologia - ABN ou Comprovante de realização de mais de 150 exames 
dentro de um programa de Residência Médica em Neurologia reconhecido pelo MEC ou ABN e 
Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Neurologista Intervencionista 
Descrição: É responsável pela realização de exames e procedimentos neurorradiológicos, pelo 
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diagnóstico e emissão de laudos de exames neurorradiológicos, empregando técnicas específicas 
da neurorradiologia intervencionista, a fim de promover a proteção, a recuperação e a reabilitação 
da saúde, assistindo o paciente durante a execução dos exames e procedimentos, bem como, 
prestar assistência ao paciente no pós-procedimento, com o objetivo de prever e prevenir 
intercorrências advindas destes procedimentos, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de 
normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento 
técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação 
médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, 
elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos 
pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados 
no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Neurorradiologia, membro do 
Colégio Brasileiro de Radiologia ou da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Oftalmologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento oftalmológico à pacientes eletivos e de urgência e 
emergência, solicitando exames e/ou internações, diagnosticando e realizando tratamento clínico e 
cirúrgico, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, 
participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na 
qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos 
éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, 
visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de 
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando a Residência 
Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Oftalmologia ou Título de 
Especialista em Oftalmologia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Oncologista 
Descrição: É responsável pelo tratamento clínico ao paciente oncológico, com conhecimento em 
quimioterapia, solicitando exames complementares para o diagnóstico, indicando tratamento 
radioterápico e/ou cirúrgico, bem como, pela contribuição em programas de proteção à saúde, para 
melhoria das condições de saúde da população atingida, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de 
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a 
segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços 
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Oncologia Clínica ou Título de 
Especialista em Oncologia Clínica e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Oncologista Cirurgião 
Descrição: É responsável pelo atendimento ao paciente oncológico, com conhecimento em 
quimioterapia e radioterapia, solicitando exames complementares para o diagnóstico, indicando 
tratamento e realizando tratamento cirúrgico, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de 
normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento 
técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação 
médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, 
elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos 
pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados 
no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Oncologia Cirúrgica ou Título 
de Especialista em Oncologia Cirúrgica e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com traumas gerais e fraturas, no aparelho 
locomotor e doenças ortopédicas, solicitando, realizando e analisando exames, diagnosticando, 
propondo e acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, visando o pleno restabelecimento do 



Anexo 5 ao Edital de Concurso Público 005/2014 - pág 6 

paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, 
participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na 
qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos 
éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, 
visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de 
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando a Residência 
Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de 
Especialista em Ortopedia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Cirurgia da Mão 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com traumas gerais e de mão, no aparelho 
locomotor e doenças ortopédicas na mão, solicitando, realizando e analisando exames, 
diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, visando o pleno 
restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e 
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-
paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de 
escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da 
equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e 
orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de 
Especialista em Ortopedia, certificado de área de atuação em Cirurgia de Mão emitido pela SBOT e 
Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Cirurgia de Joelho 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com traumas gerais e de joelho, no aparelho 
locomotor e doenças ortopédicas no joelho, solicitando, realizando e analisando exames, 
diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, visando o pleno 
restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e 
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-
paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de 
escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da 
equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e 
orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de 
Especialista em Ortopedia, certificado de área de atuação em Cirurgia de Joelho emitido pela SBOT 
e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Coluna Vertebral 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com traumas gerais e de coluna vertebral, 
no aparelho locomotor e doenças ortopédicas na coluna vertebral, solicitando, realizando e 
analisando exames, diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, 
visando o pleno restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de 
normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento 
técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação 
médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, 
elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos 
pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados 
no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de 
Especialista em Ortopedia, certificado de área de atuação em Coluna Vertebral emitido pela SBOT 
e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Ombro e Cotovelo 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com traumas gerais e de ombro e cotovelo, 
no aparelho locomotor e doenças ortopédicas de ombro e cotovelo, solicitando, realizando e 
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analisando exames, diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, 
visando o pleno restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de 
normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento 
técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação 
médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, 
elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos 
pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados 
no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de 
Especialista em Ortopedia, certificado de área de atuação em Ombro e Cotovelo emitido pela SBOT 
e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Pé e Tornozelo 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com traumas gerais e de pé e tornozelo, no 
aparelho locomotor e doenças ortopédicas de pé e tornozelo, solicitando, realizando e analisando 
exames, diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, visando o pleno 
restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e 
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-
paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de 
escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da 
equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e 
orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de 
Especialista em Ortopedia, certificado de área de atuação em Pé e Tornozelo emitido pela SBOT e 
Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Quadril 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com traumas gerais e de quadril, no 
aparelho locomotor e doenças ortopédicas de quadril, solicitando, realizando e analisando exames, 
diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, visando o pleno 
restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e 
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-
paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de 
escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da 
equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e 
orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de 
Especialista em Ortopedia, certificado de área de atuação em Quadril emitido pela SBOT e Registro 
no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Traumatologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com traumatologia geral e suas sequelas, 
solicitando, realizando e analisando exames, diagnosticando, propondo e acompanhando o 
tratamento clínico e cirúrgico, visando o pleno restabelecimento do paciente, respeitando e 
colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões 
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do 
atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no 
decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a 
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, 
contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de 
Especialista em Ortopedia, certificado de área de atuação em Ortopedia Traumatologia emitido pela 
SBOT e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Ortopedista - Tumores Ósseos 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com patologias ortopédicas e lesões ósseas 
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e oncologia ortopédica no aparelho locomotor, solicitando, realizando e analisando exames, 
diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, visando o pleno 
restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e 
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-
paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de 
escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da 
equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e 
orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de 
Especialista em Ortopedia, certificado de área de atuação em Tumores Ósseos emitido pela SBOT 
e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Otorrinolaringologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento integral ambulatorial e cirúrgico de pacientes com 
doenças inflamatórias, infecciosas, traumáticas, degenerativas e neoplásicas benignas e malignas 
da laringe, faringe, cavidade oral, glândulas salivares, órgão auditivo, nariz e seios paranasais. 
Incluindo a realização de exames diagnósticos ambulatoriais de biópsias, videolaringoscopia e 
fibroscopia da cavidade oral, nasal, faringe e laringe. Interpretar os exames diagnósticos básicos e 
avançados da avaliação auditiva caracterizando as principais patologias do ouvido. A atuação no 
ambiente hospitalar deve incluir o atendimento multidisciplinar de pacientes internados e as 
urgências da especialidade, visando o pleno restabelecimento do paciente, respeitando e 
colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões 
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do 
atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no 
decorrer da execução de suas atividades, elaboração e colaboração nas escalas de trabalho na área, 
visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de 
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando a Residência 
Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Otorrinolaringologia ou Título 
de Especialista em Otorrinolaringologia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Psiquiatra 
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes de urgência e emergência com transtornos 
mentais e comportamentais, encaminhando-os para tratamento adequado, respeitando e 
colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões 
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do 
atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no 
decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a 
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, 
contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Psiquiatria ou Título de 
Especialista em Psiquiatria e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Radiologista 
Descrição: É responsável pela realização de exames, diagnósticos e emissão de laudos de exames 
radiográficos, ultrassonográficos gerais e específicos, tomografias e ressonâncias, empregando 
técnicas específicas da medicina, a fim de promover a proteção, a recuperação e a reabilitação da 
saúde, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, 
participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na 
qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos 
éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, 
visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de 
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando a Residência 
Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem ou Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Registro no Conselho. 
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Médico Plantonista - Radioterapeuta 
Descrição: É responsável pela avaliação, diagnóstico, proposição de tratamento e aplicação de 
radioterapia em pacientes com câncer, acompanhando a evolução e determinando a prescrição da 
dose terapêutica, objetivando a melhora do quadro do paciente, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de 
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a 
segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços 
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Radioterapia ou Título de 
Especialista em Radioterapia e Registro no Conselho. 
 
Médico Plantonista - Urologista 
Descrição: É responsável pelo atendimento de referência e de emergência, procedendo aos exames 
complementares, diagnósticos, orientações de trabalho e acompanhamento de pacientes portadores 
de doenças das vias urinárias, bem como, a realização das intervenções cirúrgicas eletivas e de 
urgência e emergência e contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem 
a melhoria das condições gerais de saúde da população, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, 
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de 
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a 
segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços 
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Urologia ou Título de 
Especialista em Urologia, habilitação em urodinâmica e endoscopia urinária baixa e Registro no 
Conselho. 
 
Terapeuta Ocupacional 
Descrição: É responsável por propiciar o desenvolvimento, tratamento e reabilitação de indivíduos 
ou grupos que necessitem de cuidados, físicos, sensoriais, psicológicos e/ou sociais, de forma a 
promover e ampliar o seu desempenho, bem estar, autonomia e participação social. 
Pré-requisitos: Ensino Superior em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho. 
 
 
B - Cargos de Administração Geral - Nível Médio 
 
Agente Administrativo 
Descrição: É responsável pela realização de serviços administrativos, como digitação, edição de 
textos e planilhas de cálculo, cópias, arquivos, cálculos, controles, elaboração de relatórios e 
planilhas, atendimento ao público e outros, contribuindo com o bom desempenho dos trabalhos 
realizados e atendimento das normas e práticas em vigor. 
Pré-requisitos: Ensino Médio. 
 
Auxiliar de Câmara Escura 
Descrição: É responsável pela revelação de filmes de raio X utilizados nos exames radiológicos, 
conforme solicitação médica, preparando e operando máquina reveladora e produtos químicos, bem 
como colaborando em serviços auxiliares, para contribuir no atendimento prestado à população. 
Pré-requisitos: Ensino Médio Completo e Registro no Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia. 
 
Condutor de Veículo Automotor 
Descrição: É responsável pelo transporte de servidores, entrega e recolhimento de documentos, 
bem como pela condução de veículos pesados, seguindo as instruções para o transporte de cargas; 
controlando a quilometragem do veículo; solicitando manutenção quando necessário e zelando pela 
sua limpeza e conservação. É responsável pela operação de máquinas como: empilhadeira, 
motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolo vibratório, trator de esteira, todas dentro das 
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especificações, a fim de executar serviços de carregamento ou transporte de materiais em unidades 
produtivas de obras públicas, colaborando no alcance das metas estabelecidas e executando os 
devidos trabalhos e zelando pela sua limpeza e conservação. Outras atividades inerentes ao cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação categoria "C". 
 
Técnico em Enfermagem 
Descrição: É responsável por executar atividades técnicas de enfermagem, prestando assistência 
ao paciente, sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho; trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. 
Pré-requisitos: Ensino Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho. 
 
Técnico em Radiologia 
Descrição: É responsável pela operação de aparelho de raio X, na realização de radiografias, 
exames contrastados, necrópsias e outros, para auxiliar na interpretação médica, documentar 
cirurgias ou esclarecer causas de óbitos, pela confecção dos blocos de radioterapia. 
Pré-requisitos: Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Radiologia, Registro no Conselho e 
experiência comprovada de seis meses. 
 
Técnico em Radioterapia 
Descrição: É responsável pela operação de aparelhos de radioterapia, seguindo orientação do 
médico e do físico, bem como, pela confecção dos blocos de radioterapia, pela limpeza e 
conservação de moldes em gesso para o tratamento de pacientes com câncer. 
Pré-requisitos: Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Radiologia e Especialização em 
Radioterapia, Registro no Conselho e experiência comprovada de seis meses. 
 
 
C - Cargos de Administração Geral - Nível Fundamental 
 
Agente Operacional de Edificações e Obras 
Descrição: É responsável pelas obras relacionadas a manutenção de jardins, ruas, calçadas e 
esgotos, carga e descarga de caminhões, operação e conservação de máquina roçadeira, aplicação 
de larvicida de origem biológico (BTI) bacillus thuringienses variedade israelensis, bem como demais 
atividades inerentes ao cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental. 
 
Eletricista 
Descrição: É responsável pelas instalações e manutenções elétricas de média e baixa tensão, 
telefônica, de rede de ethernet, de sonorização, de alarme em edificações, praças, logradouros, 
eventos comemorativos e demais unidades pertencentes a Administração Direta e Indireta do 
Município de Joinville, utilizando-se de equipamentos e ferramentas apropriadas e demais atividades 
relacionadas ao cago. Outros serviços inerentes e relacionados ao cargo. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental e Curso profissionalizante na área de atuação. 
 
Mecânico de Refrigeração 
Descrição: É responsável pelos consertos, reformas e manutenção preventiva de aparelhos de 
refrigeração, como condicionadores de ar, câmara fria, refrigeradores e outros, utilizando ferramentas 
específicas, solda e outras técnicas, de modo a permitir o pleno funcionamento do hospital. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental Completo e Curso de carga horária mínima de 200 horas na 
área de Refrigeração. 
 
Telefonista 
Descrição: É responsável pela operação de central telefônica (PABX), programação para 
privilegiação de ramais e solicitação de manutenção do equipamento, a fim de contribuir na 
comunicação interna e externa. 
Pré-requisitos: Ensino Fundamental Completo. 


