PROCESSO SELETIVO HRN 2019/01

ANEXO 02

QUADRO DE CARGOS, VAGAS, SALÁRIOS, CARGA HORÁRIA VALOR DA INSCRIÇÃO, HABILITAÇÃO E ATRIBIÇÕES
NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL NÃO MÉDICOS
VAGAS
CÓDIGO

CARGO

HABILITAÇÃO
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Enfermagem fornecido por instituição
de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação e registro ativo no conselho de classe
do Estado do Ceará.

N401

ENFERMEIRO

TOTAL

AMPLA
DISPUTA

PCD

CR10

9

1

CH

SALÁRIO
BASE

36h

R$ 3.701,76

VALOR DA
INSCRIÇÃO
R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Assistência de Enfermagem aos usuários nas unidades
de atenção básica, unidades de emergência, unidades hospitalares e a domicilio promovendo o autocuidado; 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 Enfermagem fornecido por instituição
de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação com Especialização em Enfermagem
Cirúrgica e Central de Esterilização ou experiência comprovada de no mínimo 6 (seis) meses em
centro cirúrgico ou central de esterilização e registro ativo no conselho de classe do Estado do Ceará.

CR10

9

1

36h

R$ 3.701,76

R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
N402

N403

ENFERMEIRO
CENTRO Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Atuar e coordenar o processo de trabalho da equipe de
enfermagem sob sua supervisão no âmbito do centro cirúrgico, sala de recuperação anestésica e central de material esterilizado; Prestar assistência direta aos pacientes
CIRÚRGICO E CME
durante os períodos pré- trans e pós-operatório nos diversos níveis de complexidade; Implementar assistência de enfermagem integral, individualizada e documentada nos
períodos pré, trans e pós operatório através do sistema de assistência de enfermagem perioperatória; Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas
relacionadas ao processamento de produtos para saúde, recepção, limpeza, secagem, avaliação de integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização,
armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras; 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.

ENFERMEIRO INTENSIVISTA

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Enfermagem fornecido por instituição
de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação com Especialização em Enfermagem
em Terapia Intensiva ou experiência comprovada de no mínimo 6(seis) meses em Terapia intensiva
adulto ou pediátrica e registro ativo no conselho de classe do Estado do Ceará.

CR10

9

1

36h

R$ 3.701,76

R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar
e avaliar todas as atividades de enfermagem em pacientes adultos e pediátricos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades assistenciais 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

PROCESSO SELETIVO HRN 2019/01
possam identificar intercorrências e tomar decisões imediatas sobre o atendimento do paciente crítico; 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 Enfermagem fornecido por instituição
de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação com Especialização em Enfermagem
Neonatal ou experiência comprovada de no mínimo 6(seis) em Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal e registro ativo no conselho de classe do Estado do Ceará.
N404

ENFERMEIRO
NEONATOLOGISTA

CR10

9

1

36h

R$ 3.701,76

R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar
e avaliar todas as atividades de enfermagem em pacientes neonatos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades assistenciais ao paciente neonato 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 crítico; 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 Enfermagem fornecido por instituição
de ensino superior, reconhecida pelo Ministério da Educação com Especialização em Enfermagem
obstétrica e registro ativo no conselho de classe do Estado do Ceará.

CR10

9

1

36h

R$ 3.701,76

R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

N405

N406

ENFERMEIRO OBSTETRA

FARMACÊUTICO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Liderar a equipe de enfermagem sob sua responsabilidade
nas atividades administrativas, técnicas, operacionais e éticas desenvolvidas na Unidade; Executar a Sistematização da Assistência de Enfermagem e monitorar o
desenvolvimento desta; Acolher a mulher e seus familiares no ciclo gravídico-puerperal e avaliar todas as condições de saúde materna, clínicas e obstétricas, assim como a do
feto; Promover modelo de assistência, centrado na mulher, no parto e nascimento, ambiência favorável ao parto e nascimento de evolução fisiológica e garantir a presença do
acompanhante de escolha da mulher, conforme previsto em Lei; Prestar assistência de enfermagem direta a pacientes graves e/ou de cuidados de maior complexidade em
todas as fases do parto; Identificar distócias obstétricas e tomar providências assistenciais até a chegada do médico; Prestar assistência ao parto vaginal de evolução fisiológica
(sem distócia) e ao recém-nascido; Realizar episiorrafia sob anestesia local, quando necessário; Priorizar a utilização de tecnologias apropriadas na assistência e tomada de
decisão ao parto e nascimento, respeitando autonomia e protagonismo da parturiente; Participar da elaboração e divulgação de normas, rotinas e protocolos padronizados
pelo Serviço de Enfermagem. Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias ao acompanhamento e avaliação do processo de cuidado, de forma
clara, objetiva e completa; Promover, participar e ou supervisionar o processo de educação permanente e qualificação da equipe de enfermagem, considerando as evidências
científicas e o modelo assistencial; Participar de Comissões e Grupos de Trabalho internos e externos quando solicitado; Promover a integração da Equipe de Enfermagem
juntamente com as equipes multiprofissionais da Instituição; Desenvolver atividades sócio-educativas e de humanização, fundadas nos direitos sexuais, reprodutivos e de
cidadania. 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 farmácia, fornecido por instituição de
ensino superior, reconhecido pelo ministério da educação e registro ativo no conselho de classe do
Estado do Ceará.
ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CR10

9

1

40h

R$ 3.606,00

R$ 120,00
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Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e valores; Programar, coordenar e/ou executar tarefas específicas
de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamento, alimentos
especiais, imunobiológicos, produtos para saúde e insumos correlatos; Analisar prescrição médica e supervisionar atividades de preparo, separação, conferência e entrega de
medicamento e material médico; Orientar sobre o uso de medicamentos e interações medicamentosas e nutricionais; Participar do plano terapêutico medicamentoso do
paciente junto à equipe multiprofissional; Supervisionar a Central de Diluição e Reenvase de Saneantes e Degermantes, garantindo o cumprimento das Portarias e RDC
pertinentes; Desenvolver atividades inerentes à farmácia satélite; Adotar medidas de precaução universal de biossegurança; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão na área; Orientar o uso adequado dos medicamentos prescritos na alta hospitalar; 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.

