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ANEXO I – VAGA, REQUISITOS DE ESCOLARIDADE, ATRIBUIÇÕES PARA A VAGA DE EMPREGO, 
CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS 

 

VAGA  
Analista de Sistemas 

CARGA HORÁRIA 
200H MENSAIS 

Seq. 
01 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.581,39 

(Dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior Completo em Análise de Sistema. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Atuar com análise e projeto de sistemas, levantamento de requisitos e regras de negócio, mapeamento de processos e modelagem de dados, 
atuará com padrões de qualidade das rotinas e processos, impacto das alterações, garantia da integridade dos sistemas, realizar o planejamento 
de projetos e operações e versões, documentação das rotinas e processos, manuais, rotinas operacionais e outros, com acompanhamento e 
validação, trabalhar com desenvolvimento em WEB, entre outras tecnologias, atuar com orientação a objetos, UML e padrões de projetos, 
acompanhar e buscar melhoria para os sistemas em desenvolvimento, atuar com desenvolvimento de pequenos sistemas, fazer algumas 
modificações e alterações necessárias, desenvolver sistemas utilizando a Microsoft Visual Basic6 (ou similares), analisar e implantar módulos do 
sistema ERP adquirido pelo hospital, atuar como facilitador entre os usuários e a empresa desenvolvedora do ERP, analisar organizações 
provedoras de serviços de TI, tendo como principal propósito o aprimoramento mensurável do desempenho da capacidade de gerar produtos e 
serviços, atuar em processos de suporte, de desempenho de aplicações, de qualidade em engenharia de software e de testes de sistemas, gerar 
análise de documento contendo tudo o que o novo sistema fará, encaminhando o projeto para os programadores que irão construir o sistema; 
levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço de interesse público ou particular que possa interferir 
no regular andamento do serviço prestado; apresentação de relatórios periódicos das atividades para análise e avaliações; e outras atribuições 
afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

 

VAGA 
Advogado 

CARGA HORÁRIA 
200H MENSAIS 

Seq. 
02 

VENCIMENTO BASE 
R$ 6.134,98 

(Seis mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR –Curso Superior Completo em Direito, e Registro no Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Representar a Instituição, onde for necessário, perante todas as instâncias em atividades administrativas, judiciais (generalista) e extrajudiciais, 
defendendo os interesses e direitos institucionais, acompanhando os processos nos quais a Fundação Fungota-Araraquara que seja parte ou 
tenha interesse; emitir pareceres e representar a Fundação Fungota-Araraquara como advogado, seja em juízo ou fora deste, em todas as áreas 
pertinentes; atuar de forma preventiva junto aos diversos setores da Fundação, realizar demais atividades inerentes ao emprego; podendo ser 
responsável por coordenação de equipes e por funções de direção,   levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de 
interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado; apresentação de relatórios periódicos 
das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe 
forem solicitadas.  

 

VAGA 
Assistente Administrativo 

CARGA HORÁRIA 
200H MENSAIS 

Seq. 
03 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.992,95 

(Um mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco 
centavos). 

BENEFÍCIOS 
Vale Alimentação 
Vale Transporte 
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REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior Completo em Administração de Empresas ou Administração Pública. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Pesquisar, analisar, planejar, dirigir, controlar, elaborar e executar projetos, ações e tarefas nos campos da administração financeira e 
orçamentária, de custos, gestão de pessoas, suprimentos, logística, comunicação administrativa, reprografia, patrimônio, jurídico, licitação, 
contratos, atender clientes e fornecedores e demais serviços de apoio administrativo, preencher documentos, preparar relatórios, formulários, 
planilhas e prontuário; acompanhar processos administrativos, cumprindo todos os procedimentos necessários referentes aos mesmos; 
coordenação e elaboração de todo tipo de fatura do SUS e outros convênios, apresentando-as dentro dos prazos estabelecidos, elaborar relatórios 
de atividades e indicadores de produção e, preparar planos e projetos para orientar os dirigentes e demais técnicos de outros campos de 
conhecimento quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas; avaliar e acompanhar planos de ação de curto, médio e longo 
prazo, assim como programas e projetos específicos, com vistas à obtenção de subsídios e incentivos; realizar demais atividades inerentes ao 
emprego; levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir 
no regular andamento do serviço prestado, podendo ser responsável por coordenação de equipes e por funções de direção, apresentação de 
relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análises e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício 
do cargo que lhe forem solicitadas. 

 

VAGA 
Assistente Social 

CARGA HORÁRIA 
150H MENSAIS 

Seq. 
04 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.581,39 

(Dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Serviço Social, com Registro no Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e manifestações sociais do trabalhador e do paciente, para elaboração, 
implementação e monitoramento do Serviço Social, com foco na promoção da saúde; Contribuir e participar nas ações de Saúde Ocupacional; 
Realizar acompanhamento psicossocial de trabalhadores e pacientes, buscando alternativas de enfrentamento individual e coletivo; Prestar 
serviços sociais orientando pacientes, acompanhantes, famílias, comunidade e equipes de trabalho da Instituição sobre direitos, deveres, serviços 
e recursos sociais; Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos; Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos 
sociais em diferentes áreas de atuação profissional; Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados; Desempenhar atividades administrativas 
e assistenciais, levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço prestado, podendo ser responsável por coordenação de equipes e por funções de direção, apresentação 
de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício 
do cargo que lhe forem solicitadas. 

 

VAGA 
Enfermeiro – UTI a Neonatal/Pediátrica 

CARGA HORÁRIA 
180 H MENSAIS 

Seq. 
05 

VENCIMENTO BASE 
R$ 3.026,87 

(Três mil e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NIVEL SUPERIOR – Curso Superior em Enfermagem e Especialização em Terapia Intensiva neonatal/Pediátrica  

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em pacientes neonatos e pediátricos 
criticamente enfermos; Desenvolver as atividades assistenciais ao paciente neonato ou pediátrico no nível de baixa, média e alta complexidade, 
ao binômio mãe-filho e à família, e propor alternativas de transformação na realidade gerencial e do cuidado ao paciente criticamente enfermo 
e/ou em situação de risco de morte; Executar as funções pertinentes à sua profissão que possam identificar intercorrências e tomar decisões 
imediatas sobre o atendimento do paciente neonato ou pediátrico crítico; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao 
emprego. Planejar, organizar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar os serviços de enfermagem, podendo ser responsável por coordenação 
de equipes e por funções de direção; apresentação de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e 
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avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas e levar ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado. 

 

VAGA 
Enfermeiro (a) Obstetra (a)/ Obstetriz  
 

CARGA HORÁRIA 
180H MENSAIS 

Seq. 
06 

VENCIMENTO BASE 
R$ 3.026,87 

(Três mil e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Superior – Curso Superior em Enfermagem com curso de especialização em Enfermagem Obstétrica ou Curso Superior de Obstetrícia (Obstetriz)  

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em gestantes e puérperas, e sua família de acordo com 
o modelo assistencial da Instituição; Identificar distócias obstétricas e tomar as devidas providências até a chegada do médico; Prestar assistência 
de enfermagem direta e cuidados de maior complexidade em todas as fases do parto; Prestar assistência à parturiente no parto normal, realizando 
episiotomia e episiorrafia; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego, podendo ser responsável por 
coordenação de equipes e por funções de direção; apresentação de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para 
análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas e levar ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado. 

 
 

VAGA 
Fisioterapeuta 

CARGA HORÁRIA 
150H MENSAIS 

Seq. 
07 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.581,39 

(Dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Fisioterapia, com Registro no Conselho de Classe, com especialização em fisioterapia intensiva. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Solicitar e realizar interconsulta e encaminhamentos; realizar ações de prevenção, promoção, 
proteção, educação, intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente neonato ou pediátrico crítico ou potencialmente crítico, em 
Unidade de Terapia Intensiva - UTI neonatal e pediátrica, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia; Realizar avaliação 
física e cinesiofuncional específica; realizar avaliação e monitoramento da via aérea natural e artificial; Planejar e executar medidas de prevenção, 
redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório; prescrever e executar terapêutica cardiorrespiratória e neuro-músculoesquelética; 
aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório 
e suporte ventilatório; avaliar e monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamentos do paciente neonato crítico 
ou potencialmente crítico; gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação 
mecânica; Realizar demais atividades inerentes ao emprego, participar de reuniões multiprofissionais com a Equipe de Cuidados Paliativos, bem 
como reuniões institucionais como Grupos de Trabalho e Equipe Multiprofissional, manter-se atualizado em relação ás tendências e inovações 
tecnológicas de suas áreas de atuação e das necessidades do setor / curso e departamento e executar outras tarefas correlatas, conforme 
necessidade ou critério de seu superior, levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado, podendo ser responsável por coordenação de equipes e por funções de 
direção; apresentação de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins 
e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

 

VAGA 
Fonoaudiólogo 

CARGA HORÁRIA 
200H MENSAIS 

Seq. 
08 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.581,39 

(Dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
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Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Fonoaudiologia, com Registro no Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação daqueles que utilizam protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; 
Tratar de pacientes efetuando avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Desenvolver 
programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; Realizar demais atividades inerentes ao emprego, podendo ser responsável 
por coordenação de equipes e por funções de direção; apresentação de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para 
análise e avaliações; levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 
possa interferir no regular andamento do serviço prestado e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 

 

VAGA 
Médico Horista - Especialidade Ginecologia/Obstetrícia 

CARGA HORÁRIA MINÍMA 
48 HORAS MENSAIS 

Seq. 
09 

VENCIMENTO BASE 
R$ 93,70 (HORA) 

(Noventa e três reais e setenta centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – Cursos Superior em Medicina, com Especialização ou Residência em Ginecologia e Obstetrícia, com Registro no Conselho 
de Classe. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Atender à mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho; Realizar 
procedimentos, tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou 
recuperar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego, levar ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado, podendo ser 
responsável por coordenação de equipes e por funções de direção, apresentação de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo 
profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas 

 

VAGA 
Médico Horista - Especialidade UTI Neonatal 

CARGA HORÁRIA MINÍMA 
30 HORAS MENSAIS 

Seq. 
10 

VENCIMENTO BASE 
R$ 93,70 (HORA) 

(Noventa e três reais e setenta centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – Cursos Superior em Medicina, com Especialização ou Residência em UTI Neonatal/Pediátrica, com Registro no Conselho 
de Classe. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em crianças e adolescentes que estão em estado crítico, que geralmente necessitam de 
um acompanhamento intensivo e monitorado; Realizar e orientar cuidados intensivos a pacientes em estado crítico; Planejar e executar atividades 
de cuidado paliativo; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego, levar ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado, podendo ser 
responsável por coordenação de equipes e por funções de direção; apresentação de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo 
profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas 

 

VAGA 
Médico Ultrassonografista 

CARGA HORÁRIA MINIMA  
20 HORAS MENSAIS 

Seq. 
11 

VENCIMENTO BASE 
R$ 93,70 (HORA) 

(Noventa e três reais e setenta centavos). 
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BENEFÍCIOS 
Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – Cursos Superior em Medicina com Especialização/Residência em Ultrassonografia e Registro no Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Ultrassonografia geral, realizar, supervisionar, interpretar e emitir laudos de exames radiológicos, notadamente em ultrassonografia, empregando 
técnicas especiais, para atender a solicitações médicas; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego, levar ao 
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço de interesse público ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço prestado podendo ser responsável por coordenação de equipes e por funções de direção, apresentação de relatórios 
periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo 
que lhe forem solicitadas 

 

VAGA 
Nutricionista 

CARGA HORÁRIA 
200H MENSAIS 

Seq. 
12 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.581,39 

(Dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Nutrição, com Registro no Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar as Unidades de Alimentação e Nutrição; Planejar, elaborar e avaliar os cardápios, adequando-
os ao perfil da clientela atendida, respeitando os hábitos alimentares; Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção de 
fornecedores, procedência dos alimentos, bem como sua compra, recebimento e armazenamento de alimentos; Coordenar e 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; Coordenar o desenvolvimento de receituários e respectivas 
fichas técnicas, avaliando periodicamente as preparações culinárias; Estabelecer e implantar 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; Planejar, implantar, coordenar e 
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; Elaborar o plano de trabalho anual, 
contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; Efetuar controle periódico dos trabalhos executados; Colaborar 
com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; Participar de programas de estágio, de treinamento e de educação em serviço, na 
orientação e supervisão de alunos e funcionários; Definir, planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistência nutricional aos 
clientes/pacientes, segundo níveis de atendimento em Nutrição; laborar 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; laborar, implantar e atualizar o Manual de Dietas Hospitalares; Promover orientação nutricional e educação alimentar 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,  podendo ser responsável por coordenação de equipes 
e por funções de direção, apresentação de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras 
atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas e levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado 

 

VAGA 
Psicólogo 

CARGA HORÁRIA 
200H MENSAIS 

Seq. 
13 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.581,39 

(Dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 
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REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Psicologia, com Registro no Conselho de Classe. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Atuação hospitalar, estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos 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; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e 
atividades de área e afins; avaliar alterações das funções cognitivas, buscando diagnóstico ou detecção precoce de sintomas, tanto em clínica 
quanto em pesquisas; acompanhar e avaliar tratamentos cirúrgicos, medicamentosos e de reabilitação; Promover a reabilitação neuropsicológica; 
auditar, realizar perícias e emitir laudos, gerando informações e documentos sobre as condições ocupacionais ou incapacidades mentais; realizar 
demais atividades inerentes ao emprego, podendo ser responsável por coordenação de equipes e por funções de direção; apresentação de 
relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício 
do cargo que lhe forem solicitadas e levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado 

 

VAGA 
Recepcionista 
 
 

CARGA HORÁRIA 
200H MENSAIS 

Seq. 
14 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.054,22 

(Um mil, cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL MÉDIO – Ensino Médio Completo  

ATRIBUIÇÃO GERAL 
É responsável pelo atendimento ao público em geral, pela execução de serviços administrativos gerais, cálculos e coletas de dados, controles 
financeiros e outras nas diversas áreas da Fundação, baseadas em procedimentos internos, fazendo uso de equipamentos e recursos disponível 
para a consecução dessas atividades, apresentação de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e 
avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas e levar ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado. 

 

VAGA 
Reparador Geral na Área Hospitalar 

CARGA HORÁRIA 
200H MENSAIS 

Seq. 
15 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.581,28 

(Um mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos). 
BENEFÍCIOS 

Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL MÉDIO – Ensino Médio Completo, e comprovação de experiência em Manutenção Hidráulica, elétrica, mínimo de 6 meses, e Certificado 
de NR 10. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Preparar, conservar, instalar e reparar equipamentos e estruturas elétricas e hidráulicas, manutenção do prédio como pintura predial e 
equipamentos, reparos hidráulicos, inspecionar o recebimento de gases e o armazenamento de gases comprimidos bem controlar o estoque e o 
abastecimento de setores afins, manutenção e inspeção do gerador, comando hidráulico, comando eletro pneumático, compressores, ar 
condicionado e bomba d’agua, bem como executar trabalhos de reparos e instalação em sistemas elétricos de alta e baixa tensão, acompanhar e 
validar as prestações de serviços realizadas por terceiros contratados pela fundação, apresentação de relatórios periódicos das atividades 
desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas e 
levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço prestado. 
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VAGA 
Técnico Enfermagem  

CARGA HORÁRIA 
180H MENSAIS 

Seq. 
16 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.768,64 

(Um mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro 
centavos). 

BENEFÍCIOS 
Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – Curso Técnico de Enfermagem com Registro no Conselho de Classe, com experiência mínima de 6 meses em Hospital 
e/ou em UTI NeoNatal e Pediátrica. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos pacientes, assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e 
orientação das atividades de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem Executar atividades de assistência de enfermagem 
na saúde do idoso, do adulto, da mulher, do adolescente, da criança e do recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar cuidados 
de enfermagem pré e pós operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar e, sob supervisão do Enfermeiro; - Auxiliar na prevenção e 
controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar;- Colher 
ou auxiliar na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação;- Realizar exames de eletrodiagnósticos e registrar os 
eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem;- Orientar a família, prestando informações relativas à higiene, 
alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos com o tratamento de saúde;- Verificar os sinais vitais e as condições gerais do 
paciente, segundo prescrição médica e de enfermagem;- ter conhecimentos gerais sobre nutrição parenteral;- auxiliar o enfermeiro na coleta de 
gasometria; - Prepara e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo 
prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro;- Cumprir prescrição de assistência médica e de enfermagem;- Realizar a movimentação e o 
transporte dos pacientes de maneira segura;- Auxiliar nos atendimentos de emergência e urgência; - Realizar controles e registros das atividades 
do setor e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico; - Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e 
obstétricas, preparando-se conforme o necessário;- Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da 
instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do paciente; - Controlar medicamentos equipamentos e materiais sob sua 
responsabilidade;- Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais 
problemas;- Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e 
distribuição;- Manipular equipamentos hospitalares;- Auxiliar na preparação do corpo, após o óbito; Realizar anotações de Enfermagem, após 
cada procedimento; Proceder à aplicação dos tratamentos prescritos; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; Cumprir normas, rotinas 
e procedimentos padronizados para a sua Unidade e Instituição; Preparar paciente para consultas, exames complementares e tratamentos;  
Comunicar ao Enfermeiro toda e qualquer alteração do estado geral do paciente; Participar dos Programas de treinamentos e Desenvolvimento 
da Educação Continuada; Participar de Comissões e Grupos de Trabalho internos e externos conforme solicitação do enfermeiro; Executar ações 
dos programas desenvolvidos pela instituição; Prestar assistência ao cliente/SUS nos programas de Saúde; Cumprir as normas dos Conselhos 
Federal e Regional de Enfermagem: Executar tarefas afins; Cumprir o Regimento do Serviço de Enfermagem, Executar tarefas pertinentes à área 
de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;- manter o asseio pessoal;- Cumprir os Regulamentos, as Normas e Rotinas 
da Instituição, apresentar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins 
e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas e levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse 
do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado. 

 

VAGA 
Técnico em Farmácia 

CARGA HORÁRIA 
200H MENSAIS 

Seq. 
17 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.768,64 

(Um mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro 
centavos). 

BENEFÍCIOS 
Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – Curso Técnico em Farmácia  

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Realizar operações farmacotécnicas; Conferir fórmulas; Efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das 
matérias primas; Controlar estoques, condições de armazenamento e prazos de validade; Realizar testes de qualidade de matérias primas, 
equipamentos e ambiente; Trabalhar de acordo com as boas práticas de manipulação e dispensação; Documentar atividades e procedimentos da 
manipulação farmacêutica; Seguir procedimentos operacionais padrões; Realizar demais atividades inerentes ao emprego, apresentação de 
relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício 
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do cargo que lhe forem solicitadas e levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço de interesse 
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado. 

 

VAGA 
Técnico em Informática 

CARGA HORÁRIA 
200H MENSAIS 

Seq. 
18 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.768,64 

(Um mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro 
centavos). 

BENEFÍCIOS 
Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – Curso Técnico em Informática  

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Executar as atividades de operação, manutenção, suporte e apoio técnico especializado em sua área de formação, baseadas em procedimentos 
internos, fazendo uso de equipamentos e recursos disponível para a consecução dessas atividades. É responsável pela manutenção de 
computadores, atuando tanto de forma preventiva como corretiva. Atua tanto no hardware de um computador, trocando peças, realizando limpeza 
de periféricos, avaliando a necessidade de atualização tecnológica ou substituição de componentes, indicando tecnologias mais adequadas ao 
sistema utilizado e ao usuário, como também no software, instalando programas e aplicativos, verificando e corrigindo erros, configurando, 
desinstalando e atualizando programas, utilitários e aplicativos, realiza instalação e manutenção de redes, backups e recuperação de dados, 
podendo ainda responsabilizar-se pela coordenação de equipes e funções de direção; apresentação de relatórios periódicos das atividades 
desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas e 
levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço de interesse público ou particular que possa interferir 
no regular andamento do serviço prestado. 

 

VAGA 
Técnico em Radiologia 

CARGA HORÁRIA 
120H MENSAIS 

Seq. 
19 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.768,64 

(Um mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro 
centavos). 

BENEFÍCIOS 
Vale Alimentação 
Vale Transporte 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – Curso Técnico em Radiologia. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 
Executar as atividades de operação, manutenção, suporte e apoio técnico especializado em sua área de formação, baseadas em procedimento 
internos, fazendo uso de equipamentos e recursos disponível para a consecução dessas atividades, podendo ainda responsabilizar-se pela 
coordenação de equipes e funções de direção; apresentação de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise 
e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas e levar ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço de interesse público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado. 

 

https://www.primecursos.com.br/manutencao-de-microcomputador/
https://www.primecursos.com.br/manutencao-de-microcomputador/

