PROCESSO SELETIVO 001/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO – HCP GESTÃO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA
ANEXO 02.B

INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS DO PROCESSO SELETIVO
HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA ADMISSÃO; SALÁRIO BASE; JORNADA DE TRABALHO; NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA);
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO; DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS POR COMPETÊNCIA

UNIDADE UPAE ARRUDA
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CÓDIGO

B101

CARGO

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (DIARISTA)

HABILITAÇÃO
Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de ensino fundamental,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Desejável
curso de informática. Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.

VAGAS
AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA
0

2

0

CH

40H

SALÁRIO
BASE

R$ 998,00

VALOR DA
INSCRIÇÃO

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar a manutenção de reparos de consertos de elétricos; reparos em pisos, paredes, tetos e cobertas; pintura em geral; atender às solicitações de
manutenção predial; realizar ações para manter as instalações do hospital em bom funcionamento e condições seguras de trabalho; realizar pequenos reparos
e promovendo adaptações de infra-estrutura e layout. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
Certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de ensino fundamental,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

3

0

40H

R$ 998,00

R$ 30,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
B102

B103

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA)

JARDINEIRO

Responsável pela limpeza e conservação dos ambientes e mobiliários da unidade; Manter limpos todos os ambientes internos da unidade, desde lavagem,
secagem, enceramento de pisos e superfícies e desinfecção dos ambientes contaminados; Realizar limpeza diária das janelas, vidraças, banheiros, portas
internas, assoalhos, mobiliários ,carpetes e paredes; Abastecer diariamente, os ambientes com materias como álcool gel, sabonete líquido, papel toalha, papel
higienico e copos descartáveis; Recolher diariamente, o lixo comum e contaminado da unidade, fazendo uso apropriado dos EPI’S obrigatórios; Participar de
treinamentos periódicos de educação em saúde (ex: uso de epis, materiais perfurocortantes, lixo contaminado, diluição de produtos químicos, enceramento,
prevenção de acidentes e etc); Utilizar EPI’S obrigatoriamente; Zelar pelos mobiliários, mops e demais materias de higienização da unidade; Responsável pelo
acondicionamento dos mops e demais materias de higienização, em uso, da unidade.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino fundamental,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Experiência
comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

2

0

40H

R$ 998,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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R$ 30,00
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Responsável pela limpeza e conservação da área externa da unidade; responsável pelo serviço de jardinagem da área externa da unidade; Responsável pelo
acondicionamento, limpeza e conservação dos equipamentos e utensílios de jardinagem; recolher diariamente, o lixo comum; Aguar diariamente o jardim da
área externa da unidade; Responsável pela polda, limpeza e plantio do jardim da unidade; Responsável pela aplicação de fertilizantes no jardim da unidade,
com uso obrigatório de epis.
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso de informática.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

B201

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (DIARISTA)

VAGAS
AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA
0

2

0

CH

SALÁRIO
BASE

40H

R$ 1.380,62

VALOR DA
INSCRIÇÃO
R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Efetuar atividades administrativas nas diversas áreas da instituição; Elaboração de controles através de planilhas; Redigir comunicação interna, prestar
informações para diversas áreas; Atualização de cadastro e atendimento aos clientes internos e externos; Análise detalhada de documentos recebidos;
Acompanhar processos administrativos verificando prazos estabelecidos; Emissão de formulários, coleta de dados e entrega de resultados dos processos
solicitados; Recebimento de relatório das áreas para realizar a compilação dos dados enviando aos gestores direto.
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio com curso
técnico de enfermagem com certificado expedido por instituição de ensino reconhecida
pelo ministério da educação e registro ativo no conselho. Experiência comprovada na
função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

4

0

40H

R$ 1.062,01

R$ 45,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
B202

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (DIARISTA)

Acolhimento aos pacientes, realiza registro de peso e altura, aferição de pressão arterial, gcp (glicemia capilar periférica); Realiza eletrocardiograma; Conduz
o paciente para consulta; Realiza pesquisa de satisfação junto aos usuários; Responde pela organização dos prontuários nos consultórios; Organiza os
consultórios e abastece para realização das consultas; Presta assistência ao paciente, quando intercorrência clínica, durante atendimento na unidade; Realiza
registros junto ao prontuário eletrônico MVSOUL do paciente; Manuseio e descarte de materiais perfurocortantes; Realiza punção periférica venosa em
membro superior do paciente; Auxilia médica e enfermeira durante os exames de endoscopia disgestiva e colonoscopia; Monitora sinais vitais , acompanha
o paciente em sala de recuperação e administra medicamentos junto ao paciente,se prescrito pelo médico, pós exame; Oferece o desjejum ao paciente;
Lavagem dos equipamentos e materiais sujos; Desinfecção dos equipamentos e materiais; Autoclavagem dos materiais; Registro de recebimento e devolição
para o setor dos materiais; Registro de controle de desinfecção.
NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NÃO MÉDICOS

CÓDIGO

CARGO
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HABILITAÇÃO

VAGAS
AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA

CH

SALÁRIO
BASE
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VALOR DA
INSCRIÇÃO
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Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Serviço Social fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro ativo no conselho de classe.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.
B401

ASSISTENTE SOCIAL (DIARISTA)

ENFERMEIRO (DIARISTA)

3

0

30H

R$ 2.240,51

R$ 60,00

Acolhimento e orientação aos usuários da sala de espera do ambulatório e imagem, elucidando desta forma questões sobre o atendimento; Orienta e
encaminha quando necessário, usuários para a rede social de apoio, tais como : instituições públicas (creas, iasc, upa´s, conselhos, inss, entre outras), ong's;
Orienta e encaminha pacientes para o vem livre acesso; realiza consulta de serviço social e quando necessário, referencia pacientes em situação de
vulnerabilidade social; Realiza contato com familiares e ou responsáveis, para garatir a efetiva adesão ao tratamento do usuário; Realiza articulação com a
rede de saúde, para continuidade do tratamento nas unidades de saúde; Realiza pesquisa de satifação,junto aos usuários; Solicitação no sistema MVSOUL de
impressos e material necessário para abastecimento e atendimento no setor; Realiza educação em saúde.
Diploma devidamente registrado de curso de graduação em enfermagem fornecido por
instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, registro ativo no conselho de classe.
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

B402

0

0

3

0

40H

R$ 2.213,85

R$ 60,00

Realizar atividades inerentes ao cargo. Cumprir e zelar pelas normas e regulamentos da Instituição. Contribuir para o constante aprimoramento dos serviços.
Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades
técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem;
Implementar ações para a promoção da saúde; Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde dos pacientes nos âmbitos hospitalar e
ambulatorial; Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves , com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base
científica e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar de comissões multiprofissionais/interdisciplinares da Instituição; Elaborar mecanismos de
avaliação da qualidade assistencial; Monitorar indicadores assistenciais da enfermagem, coletar e analisar dados apresentados em relatórios gerenciais;
Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Participar
de projetos de construção ou reforma de unidades assistenciais; Demonstrar interesse em educação permanente e em pesquisa científica; Executar tarefas
correlatas a critério do superior.
NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS

CÓDIGO

B501

CARGO

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

HABILITAÇÃO
Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecida por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC; Registro no Conselho Regional de Medicina;
Certificado de Residência Médica em Endocrinologia concluída, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Endocrinologia
reconhecida pelo MEC. Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses
ininterruptos.

VAGAS
AMPLA CADASTRO
PCD
DISPUTA DE RESERVA

0

2

0

CH

SALÁRIO
BASE

20H

R$ 5.850,00
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VALOR DA
INSCRIÇÃO

R$ 60,00
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Realizar consulta médica ambulatorial junto aos pacientes em endocrinologia, de forma acolhedora e humanizada; Realizar exame físico no paciente; Realizar
solicitação de exames e encaminhamentos; Realizar registro do atendimento em prontuário eletrônico do paciente no sistema mvsoul do paciente; Realizar
educação em saúde.

B502

MÉDICO ORTOPEDISTA

Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC; Registro no Conselho Regional de Medicina;
Certificado de Residência Médica em Ortopedia concluída, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica ou Especialização em Ortopedia reconhecida pelo MEC;
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

2

0

20H

R$ 5.850,00

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar consulta médica ambulatorial junto aos pacientes em ortopedia; de forma acolhedora e humanizada; Realizar exame físico no paciente; Realizar
solicitação de exames e encaminhamentos; Realizar registro do atendimento em prontuário eletrônico do paciente no sistema mvsoul do paciente; Realizar
educação em saúde.

B503

MÉDICO PSIQUIATRA

Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecida por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC; Registro no Conselho Regional de Medicina;
Certificado de Residência Médica em Psiquiatria concluída, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica ou Especialização em Psiquiatria reconhecida pelo MEC;
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

2

0

20H

R$ 5.850,00

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar consulta médica ambulatorial junto aos pacientes em psiquiatria, de forma acolhedora e humanizada; Realizar exame físico no paciente; Realizar
solicitação de exames e encaminhamentos; Realizar registro do atendimento em prontuário eletrônico do paciente no sistema mvsoul do paciente; Realizar
educação em saúde.

B504

MÉDICO REUMATOLOGISTA

Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC; Registro no Conselho Regional de Medicina;
Certificado de Residência Médica em Reumatologia concluída, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica ou Especialização em Reumatologia reconhecida pelo
MEC; Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

2

0

20H

R$ 5.850,00

R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Realizar consulta médica ambulatorial junto aos pacientes em reumatologia; de forma acolhedora e humanizada; Realizar exame físico no paciente; Realizar
solicitação de exames e encaminhamentos; Realizar registro do atendimento em prontuário eletrônico do paciente no sistema mvsoul do paciente; Realizar
educação em saúde.

B505

MÉDICO UROLOGISTA

Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida MEC; Registro no Conselho Regional de Medicina;
Certificado de Residência Médica em Urologia concluída, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica ou Especialização em Urologia reconhecida pelo MEC;
Experiência comprovada na função de no mínimo 6 meses ininterruptos.

0

2

0

20H

R$ 5.850,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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R$ 60,00
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Realizar consulta médica ambulatorial junto aos pacientes em urologia de forma acolhedora e humanizada; Realizar exame físico no paciente; realizar
solicitação de exames e encaminhamentos; Realizar registro do atendimento em prontuário eletrônico do paciente no sistema mvsoul do paciente; Realizar
educação em saúde.
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