EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/39
ANEXO 02 - INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS DO PROCESSO SELETIVO
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI - HRC - JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

Certificado, devidamente registrado, de
conclusão de curso de ensino médio,
fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de certificado de conclusão de CR 10
08
curso Técnico em Enfermagem do Trabalho,
reconhecido pelo Ministério da Educação e
registro ativo no conselho de classe do
estado do Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

39-201

39-202

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO
TRABALHO

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO

02

CH

SALÁRIO VALOR DA
BASE
INSCRIÇÃO
(R$)
(R$)

44h 1.212,42

60,00

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Auxiliar o Médico e/ou Enfermeiro do Trabalho nas atividades relacionadas a medicina
ocupacional. Realizar a aplicação de vacinas de acordo com o programa de imunização implantado
pela Medicina do Trabalho. Organizar o atendimento geral e diário dos exames admissionais,
periódicos, demissionais e especiais. Participar com o enfermeiro do planejamento, programação e
orientação das atividades de enfermagem do trabalho nos programas de educação sanitária,
estimulando hábitos sadios para prevenir doenças profissionais e melhorar as condições de saúde dos
trabalhadores. Participar da execução de programas na área de saúde ocupacional e prevenção de
acidentes. Auxiliar na organização de arquivos, prontuários médicos e registros de dados de saúde,
além de envio e recebimento de documentos pertinentes a sua área de atuação para assegurar a
pronta localização de dados. Zelar pela segurança individual e coletiva utilizando equipamentos de
proteção apropriados, quando da execução dos serviços. Desenvolver suas atividades, aplicando
normas e procedimentos biossegurança. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Participar e
colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades
institucionais.
Certificado, devidamente registrado, de
conclusão de curso de ensino médio,
fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação,
acrescido de certificado de conclusão de CR 10
08
02 40h 1.843,41
60,00
curso técnico de segurança do trabalho
reconhecido pelo Ministério da Educação e
registro profissional regularizado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho
(SST); Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Identificar variáveis de controle de
doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolver ações educativas na área de
saúde e segurança no trabalho; Participar de perícias e fiscalizações, integrando processos de
negociação; Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; Gerenciar documentação de
SST; Investigar, analisar acidentes de trabalho e recomendar medidas de prevenção e controle; Fazer
a emissão de CAT, elaborar relatório técnico; Participar do preenchimento do PPP (Perfil
Profissiográfico Previdenciário); Avaliar qualitativa e quantitativamente os riscos ambientais,
realizando o levantamento necessário; Fazer levantamento e medições ambientais de insalubridade e
periculosidade; Ajudar na elaboração de análise ergonômica dos postos de trabalho; Fazer
levantamento de dados qualitativos e quantitativos dos riscos ambientais, realizando inspeções
ambientais e ajudando na elaboração do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais);
Realizar as medições necessárias para identificar os riscos no processo de trabalho no Mapeamento
de Riscos; Especificar, fornecer e orientar o uso correto do EPI; Ministrar treinamentos de integração
e periódico nas unidades; Inspecionar as áreas quanto ao cumprimento do Plano de Gerenciamento
dos Resíduos de Serviço de Saúde; Inspecionar as caixas de alarme, hidrantes, bombas de incêndio,
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extintores de incêndio, rotas de fuga e de abandono; Participar e colaborar com as atividades de
ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO
CÓDIGO

39-301

CARGO

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO
CIVIL

HABILITAÇÃO

VAGAS
TOTAL

Diploma, devidamente registrado, de curso
de graduação superior em tecnologia,
modalidade eletricista, mecânica ou civil,
fornecido por instituição de ensino
reconhecido pelo ministério da educação, CR 10
registro ativo no conselho de classe e
experiência profissional de no mínimo 06
(seis) meses ininterruptos na área de
manutenção/construção.

AMPLA
PCD
DISPUTA

08

02

CH

SALÁRIO VALOR DA
BASE
INSCRIÇÃO
(R$)
(R$)

40H 7.155,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Planejar, supervisionar e operacionalizar atividades de: Coordenação de equipe de
Manutenção e Equipe de Obras, serviços de reforma, pequenos projetos, instalações hidráulicas e
elétricas, PMOC de sistema de refrigeração; Utilizar software de planilhas para gerar gráficos
estatísticos de gerenciamento de serviço, Elaborar descrição técnica de materiais e serviços para
demanda de: construção civil, instalações elétrica, hidrossanitária, refrigeração, dedetização,
elevadores, dados/voz, tratamento de água e esgoto; Elaborar indicadores e gestão de relatórios para
cumprimento das normas exigidas da acreditação hospitalar; Participar e colaborar com as atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NÃO MÉDICOS

CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA

Diploma, devidamente registrado, de curso
de graduação em Fisioterapia, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecida
pelo Ministério da Educação, registro ativo CR 10
no Conselho de classe do estado do Ceará e
experiência profissional de 06(seis) meses
ininterruptos na área.
39-401

FISIOTERAPEUTA

39-402

FONOAUDIÓLOGO

08

02

CH

SALÁRIO VALOR DA
BASE
INSCRIÇÃO
(R$)
(R$)

30h 2.772,00

120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Executar atividades relativas ao atendimento de pacientes para prevenção, habilitação
e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos da Fisioterapia, elaboração de
parecer clínico, habilidades no manejo de pacientes críticos sob suporte ventilatório invasivo e não
invasivo; Atender pacientes nos seus diversos níveis de complexidade e faixa etária; Utilizar recursos
e
procedimentos
da
área
de
Fisioterapia
Hospitalar;
Interagir
com
o
paciente/usuários/acompanhantes, levando em considerações suas necessidades e escolhas e
valorizando a sua autonomia, a partir da concepção de saúde como qualidade de vida; Participar e
colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades
institucionais.
Diploma, devidamente registrado, de curso
de graduação em Fonoaudiologia, fornecido
por instituição de ensino superior,
reconhecida pelo Ministério da Educação, CR 10
08
02 30h 3.252,00
120,00
registro ativo no Conselho de classe do
estado do Ceará e experiência profissional
de 06(seis) meses ininterruptos na área.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Executar atividades referentes ao atendimento de pacientes para prevenção,
habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de Fonoaudiologia;
Efetuar avaliação e diagnóstico Fonoaudiológico; Orientar pacientes e familiares quanto às condutas
da área; Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; Adotar
medidas de precaução universal de biossegurança; Participar e colaborar com as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Diploma, devidamente registrado, de curso AI 01
01
00
de graduação em Psicologia, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecida
pelo Ministério da Educação e Registro ativo
40h 2.838,71
120,00
no Conselho de classe do estado do Ceará. CR 10
08
02
Vivência profissional de 06 (seis) meses
ininterruptos na área da Psicologia
Hospitalar.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

39-403

PSICÓLOGO HOSPITALAR

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Realizar investigação diagnostica do funcionamento psíquico do paciente; Considerar
a dinâmica situacional: relação que estabelece com a doença, como se posiciona na relação com a
equipe multidisciplinar, como lida com as questões de hospitalização, do adoecimento ou dos
cuidados paliativos; Oferecer um espaço ao paciente e aos familiares para elaboração psiquica do
adoecimento em relação a desospitalização e suas implicações (ansiedades, medos, expectativas, etc);
Garantir assistência psicológica através de atendimento individual ao paciente e/ou familiares a
depender da demanda; Realizar intervenção junto a equipe multidisciplinar, quando necessário, para
a melhor entendimento dos processos subjetivos do paciente com relação ao adoecimento; Registrar
em prontuários informações que forem relevantes para a equipe; Realizar preenchimento de fichas
de avaliação psicológica do setor; Realizar, quando necessário, os devidos encaminhamentos para
outros serviços da Rede de Saúde; Realizar grupos terapêuticos (psicoeducativos ou de intervenção);
Realizar acompanhamento de familiares pós-óbito quando necessário; Realizar relato clínico dos
atendimentos, discriminando quem será atendido (paciente ou cuidador) e determinar freqüência dos
atendimentos; Participar das reuniões intra-setoriais; Participar das reuniões do time de liderança;
Realizar preceptoria de estágios; Participar das visitas multidisciplinares; Participar de auditorias nas
unidades para melhoria contínua da assistência; Participar e colaborar com as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS

CÓDIGO

39-501

CARGO

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA

VAGAS
AMPLA
TOTAL
PCD
DISPUTA
Diploma, devidamente registrado, de curso AI 01
01
00
de graduação em medicina, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido
pelo ministério da educação com certificado
de conclusão de residência médica em
anestesiologia, reconhecido pela comissão
08
02
nacional de residência médica ou título de CR 10
especialista em anestesiologia, reconhecido
pela associação médica brasileira e registro
ativo no conselho de classe do estado do
Ceará
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
HABILITAÇÃO

CH

SALÁRIO VALOR DA
BASE
INSCRIÇÃO
(R$)
(R$)

24h 7.137,31

120,00

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua
missão, visão e valores; Avaliação pré-anestésica; Realização de Interconsultas; Evolução e alta da
Sala de Recuperação Pós Anestesia - SRPA; Punção lombar quando solicitado pelo hospital; Aplicar
anestesia para cirurgias e exames especializados, administrando substâncias anestésicas, para minorar
o sofrimento de pacientes com processos intensos e possibilitar a realização dos referidos exames e
intervenções cirúrgicas; Reconhecer os mecanismos e etiopatogenia; Diagnosticar e tratar a dor aguda
e crônica; Participar ativamente de capacitações e treinamentos institucionais promovendo
multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de ferramentas
gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados
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39-502

39-503

MÉDICO CARDIOLOGISTA
ESPECILISTA EM
ECOCARDIOGRAMA

MÉDICO EMERGENCISTA
DIARISTA

assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na
melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de segurança
do paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e e extensão,
de acordo com as necessidades institucionais.
Diploma, devidamente registrado, de curso AI 01
01
00
de graduação em medicina, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido
pelo ministério da educação com certificado
de conclusão de residência médica em
cardiologia com área de atuação em
ecocardiografia reconhecido pela comissão
24h 7.137,31
120,00
08
02
nacional de residência médica ou título de CR 10
especialista em cardiologia com área de
atuação em ecocardiografia, reconhecido
pela associação médica brasileira e registro
ativo no conselho de classe do estado do
Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Desempenhar atribuições relativas à sua área de atuação, desenvolvendo atividades
de planejamento, coordenação (quando necessário), programação ou execução especializada, em
grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da vida e da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes;
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área
médica; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de
auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração
e fortalecimento das políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Diploma, devidamente registrado, de curso AI 01
01
00
de graduação em medicina, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido
pelo ministério da educação com certificado
de conclusão de residência médica em
clínica médica ou cirurgia geral ou
anestesiologia ou medicina de emergência
ou UTI ou infectologia, reconhecido pela
24h 7.976,28
120,00
08
02
comissão nacional de residência médica ou CR 10
título de especialista em clínica médica ou
cirurgia geral ou anestesiologia ou medicina
de emergência ou UTI ou infectologia,
reconhecido pela associação médica
brasileira e registro ativo no conselho de
classe do estado do Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de
acordo com protocolo de Manchester adotado na unidade, realizado pelo Enfermeiro Classificador de
Risco. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até seu direcionamento à
Unidade de Terapia Intensiva ou serviço de Referência e garantir a continuidade da atenção médica
ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que outro
profissional médico assuma o caso; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnicocientífico da Unidade de Urgência e Emergência e time de liderança; Prestar atendimento médico de
qualidade aos pacientes triados de acordo com o protocolo de Manchester; Atender mesmo que fora
do perfil da unidade de emergência do HRC aqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica ou
sem condições clínicas de buscar o serviço pactuado; Evoluir, avaliar e reavaliar, bem como prescrever
aqueles pacientes que estejam nas dependências da emergência do HRC; Definir conduta para os
pacientes no prazo máximo de 6h; Preencher AIH e solicitação de transferência interna ou externa
daqueles pacientes que devam permanecer internados; Participar ativamente de capacitações e
treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar
melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao
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cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de
auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração
e fortalecimento das políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Diploma, devidamente registrado, de curso AI 02
02
00
de graduação em medicina, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido
pelo ministério da educação e registro ativo
24h 7.976,28
120,00
08
02
no conselho de classe do estado do Ceará e CR 10

39-504

39-505

MÉDICO EMERGENCISTA
PLANTONISTA

MÉDICO INFECTOLOGISTA

experiência profissional de no mínimo 06
(seis) meses ininterruptos em emergência.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de
acordo com protocolo de Manchester adotado na unidade, realizado pelo Enfermeiro Classificador de
Risco. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até seu direcionamento à
Unidade de Terapia Intensiva ou serviço de Referência e garantir a continuidade da atenção médica
ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que outro
profissional médico assuma o caso; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnicocientífico da Unidade de Urgência e Emergência e time de liderança; Prestar atendimento médico de
qualidade aos pacientes triados de acordo com o protocolo de Manchester; Atender mesmo que fora
do perfil da unidade de emergência do HRC aqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica ou
sem condições clínicas de buscar o serviço pactuado; Evoluir, avaliar e reavaliar, bem como prescrever
aqueles pacientes que estejam nas dependências da emergência do HRC; Definir conduta para os
pacientes no prazo máximo de 6h; Preencher AIH e solicitação de transferência interna ou externa
daqueles pacientes que devam permanecer internados; Participar ativamente de capacitações e
treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar
melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao
cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de
auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração
e fortalecimento das políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Diploma, devidamente registrado, de curso AI 1
01
00
de graduação em medicina, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido
pelo ministério da educação com certificado
de conclusão de residência médica em
infectologia, reconhecido pela comissão
24h 7.137,31
120,00
08
02
nacional de residência médica ou título de CR 10
especialista em infectologia, reconhecido
pela associação médica brasileira e registro
ativo no conselho de classe do estado do
Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Aplicar as atividades propostas pelo Programa Nacional de Controle de Infecção
Hospitalar; Participar da elaboração do regimento interno do setor; Notificar os casos de infecções
relacionadas á assistência á saúde; Participar da elaboração do diagnóstico epidemiológico da
instituição para elaboração das estratégicas de intervenção; Identificar ocorrência de surtos na
instituição, além de programar e executar medidas para a contenção; Implementar e supervisionar as
normas e rotinas técnico- operacionais, visando á prevenção e controle das infecções; Atuar na
capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito á prevenção
e controle de infecções hospitalares; Promover o uso racional de antimicrobianos na instituição
através da auditoria com aconselhamento, participação na elaboração do plano terapêutico e
divulgação das padronizações; Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo
sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as medidas de controle
propostas pelos membros executores do setor; Elaborar e divulgar, regulamente, relatórios e
comunicar, periodicamente, á autoridade máxima de instituição e ás chefias de todos os setores do
hospital a situação do controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na
comunidade hospitalar; Auxiliar a implementação e supervisionar a aplicação 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; Adequar e implementar a aplicação de

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 2018/39
normas e rotinas técnico-operacionais, visando a prevenção e ao tratamento das infecções
hospitalares e outras atividades relacionadas a função; Participar na elaboração e fortalecimento das
políticas de segurança do paciente na instituição; Monitorizar e analisar os resultados assistências
estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na melhoria
contínua da assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de segurança do
paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de
acordo com as necessidades institucionais.
Diploma, devidamente registrado, de curso
de graduação em medicina, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido
pelo ministério da educação com certificado
de conclusão de residência médica em
neurologia, reconhecido pela comissão CR 10
08
02 24h 7.137,31
120,00
nacional de residência médica ou título de
especialista em neurologia, reconhecido
pela associação médica brasileira e registro
ativo no conselho de classe do estado do
Ceará.

39-506

MÉDICO NEUROLOGISTA

40-507

MÉDICO TERAPIA INTENSIVA
ADULTO PLANTONISTA

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Participar ativamente em comissões definidas previamente pelo Conselho Gestor da
instituição; Realizar visitas didáticas, com internos e residentes de Neurologia, nas unidades do
hospital bem como participar de discussões clínicas garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico,
contribuindo para a formação profissional ética; Realizar atendimento ambulatorial de Neurologia;
Realizar pareceres de neurológicos em todas as unidades do hospital; Realizar punção lombar; Realizar
regulação de transferência do paciente; Realizar visitas diárias, com elaboração de um plano
terapêutico para o acompanhamento clínico do paciente; Participar de visitas Multiprofissionais nas
unidades assistenciais; Realizar reuniões de integração entre os processos assistenciais e processos de
apoio; Manter a continuidade do serviço e a qualidade do atendimento ao paciente dentro das normas
e protocolos definidos; Emitir parecer de especialidade de acordo com a solicitação; Realizar reuniões
periódicas com os familiares/responsáveis esclarecendo o quadro clínico, o plano terapêutico,
prognóstico do paciente, necessidade de procedimentos e do preenchimento de documentos a fim de
manter a continuidade do cuidado assistencial; Participar ativamente de capacitações e treinamentos
institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias
assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado;
Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias
clínicas nas unidades do ISGH, na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração e
fortalecimento das políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Diploma, devidamente registrado, de curso
de graduação em medicina, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido
pelo ministério da educação com certificado
de conclusão de residência médica em
terapia intensiva, clínica médica, cirurgia
geral ou anestesiologia, reconhecido pela CR 10
08
02 24h 7.137,31
120,00
comissão nacional de residência médica ou
título de especialista em terapia intensiva,
clínica
médica,
cirurgia
geral
ou
anestesiologia, reconhecido pela associação
médica brasileira e registro ativo no
conselho de classe do estado do Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de
acordo com protocolo de Manchester adotado na unidade, realizado pelo Enfermeiro Classificador de
Risco. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até seu direcionamento à
Unidade de Terapia Intensiva ou serviço de Referência e garantir a continuidade da atenção médica
ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que outro
profissional médico assuma o caso; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnicocientífico da Unidade de Urgência e Emergência e time de liderança; Prestar atendimento médico de
qualidade aos pacientes triados de acordo com o protocolo de Manchester; Atender mesmo que fora
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do perfil da unidade de emergência do HRC aqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica ou
sem condições clínicas de buscar o serviço pactuado; Evoluir, avaliar e reavaliar, bem como prescrever
aqueles pacientes que estejam nas dependências da emergência do HRC; Definir conduta para os
pacientes no prazo máximo de 6h; Preencher AIH e solicitação de transferência interna ou externa
daqueles pacientes que devam permanecer internados; Participar ativamente de capacitações e
treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar
melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao
cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de
auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração
e fortalecimento das políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Diploma, devidamente registrado, de curso
de graduação em medicina, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido
pelo ministério da educação com certificado
de conclusão de residência médica em
terapia intensiva, clínica médica, cirurgia
geral ou anestesiologia, reconhecido pela CR 10
08
02 24h 7.137,31
120,00
comissão nacional de residência médica ou
título de especialista em terapia intensiva,
clínica
médica,
cirurgia
geral
ou
anestesiologia, reconhecido pela associação
médica brasileira e registro ativo no
conselho de classe do estado do Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
41-508

MÉDICO TERAPIA INTENSIVA
ADULTO DIARISTA

42-509

MÉDICO TRAUMATO
ORTOPEDISTA

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade; Realizar
evolução clínica dos pacientes internados na unidade; Prestar assistência aos pacientes nas
intercorrências durante seu período de trabalho; Realizar diariamente as prescrições médicas dos
pacientes da unidade; Acompanhar as visitas médicas junto com o coordenador da equipe,
participando das discussões e decisões tomadas; Cumprir com sua escala previamente construída e
informada pela Coordenação da Unidade; Participar das reuniões clínicas realizadas pela coordenação
de UTI ou outras lideranças médicas; Admitir pacientes e decidir sobre transferências e altas,
conforme avaliação médica específica em Medicina Intensiva, sendo a admissão de acordo com perfil
da Unidade; Prestar atendimento e acolher os familiares dos pacientes internados, fornecendo as
informações necessárias; Orientar internos e residentes nas atividades diárias, bem como participar
de discussões clínicas garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico, contribuindo para a formação
profissional ética; Participar ativamente de capacitações e treinamentos institucionais promovendo
multiplicação do conhecimento institucional; Realizar melhorias assistências através de ferramentas
gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados
assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na
melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de segurança
do paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão,
de acordo com as necessidades institucionais.
Diploma, devidamente registrado, de curso AI 3
03
00
de graduação em medicina, fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecido
pelo ministério da educação com certificado
de conclusão de residência médica em
traumato-ortopedia, reconhecido pela
24h 7.137,31
120,00
08
02
comissão nacional de residência médica ou CR 10
título de especialista em traumato-ortopedia
reconhecido pela associação médica
brasileira e registro ativo no conselho de
classe do estado do Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão,
visão e valores; Oferecer cuidado e atenção para todos os pacientes que são admitidos no Centro
Cirúrgico para intervenção; Admitir os pacientes no centro cirúrgico (Checar exames - pré operatório);
Realizar cirurgias ortopédicas traumatológicas eletivas e de urgência com implante de órteses e
próteses e transplante órgãos e tecidos; Fazer o acompanhamento de pacientes (ambulatorial e de
enfermaria); Emitir relatórios da especialidade; Realizar a prescrição de medicação; Realizar consultas
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e atendimentos médicos; Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto
individuais quanto coletivas; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos
institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na melhoria contínua da
assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de segurança do paciente na
instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as
necessidades institucionais..

