EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UPA PORTE I – 24
HORAS “ZONA SUL DE MACAPÁ”- AMAPÁ
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do Cargo

QTD. de

Vagas

vaga

destinadas

Imediato
Enfermeiro
(a):
Enfermeiro (a) Diploma, devidamente
Escala 12 X
registrado, de curso de
36 - Diurno
graduação
em
Enfermagem, fornecido
por
instituição
de
ensino
superior,
reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação; e registro
profissional
no
Conselho Regional de
Enfermagem.

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os
serviços de assistência de enfermagem. Aplicar a
sistematização da assistência de enfermagem aos
clientes e implementar a utilização dos protocolos de
atendimento. Assegurar e participar da prestação de
assistência de enfermagem segura, humanizada e
individualizada aos clientes. Prestar assistência ao
cliente, realizar consultas e prescrever ações de
enfermagem. Prestar assistência direta a clientes
graves e realizar procedimentos de maior
complexidade. Registrar observações e analisar os
cuidados e procedimentos prestados pela equipe de
enfermagem. Preparar o cliente para a alta,
integrando-o, se necessário, ao programa de
internação domiciliar ou à unidade básica de saúde.
Padronizar normas e procedimentos de enfermagem
e monitorar o processo de trabalho. Planejar ações de
enfermagem, levantar necessidades e problemas,
diagnosticar situação, estabelecer prioridades e
avaliar resultados. Implementar ações e definir
estratégias para promoção da saúde, participar de

05

a PCD*

01

Vagas

Salário

Cadastro

Base

Reserva

03

R$

R$ 2.600,00

trabalhos de equipes multidisciplinares e orientar
equipe para controle de infecção. Participar, conforme
a polit́ ica interna da Instituição, de projetos, cursos,
comissões, eventos, convênios e programas de
ensino, pesquisa e trabalhar segundo normas
técnicas de segurança, qualidade, produtividade,
higiene e preservação ambiental. Executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática. Executar
outras tarefas compativ́ eis com as exigências para o
exercić io da função.

Enfermeiro
(a):
Diploma, devidamente
Enfermeiro (a)
registrado, de curso de
Escala 12 X
graduação
em
36 - Noturno
Enfermagem, fornecido
por
instituição
de
ensino
superior,
reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação; e registro
profissional
no
Conselho Regional de
Enfermagem.

Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os
serviços de assistência de enfermagem. Aplicar a
sistematização da assistência de enfermagem aos
clientes e implementar a utilização dos protocolos de
atendimento. Assegurar e participar da prestação de
assistência de enfermagem segura, humanizada e
individualizada aos clientes. Prestar assistência ao
cliente, realizar consultas e prescrever ações de
enfermagem. Prestar assistência direta a clientes
graves e realizar procedimentos de maior
complexidade. Registrar observações e analisar os
cuidados e procedimentos prestados pela equipe de
enfermagem. Preparar o cliente para a alta,
integrando-o, se necessário, ao programa de
internação domiciliar ou à unidade básica de saúde.
Padronizar normas e procedimentos de enfermagem
e monitorar o processo de trabalho. Planejar ações de
enfermagem, levantar necessidades e problemas,
diagnosticar situação, estabelecer prioridades e
avaliar resultados. Implementar ações e definir
estratégias para promoção da saúde, participar de
trabalhos de equipes multidisciplinares e orientar
equipe para controle de infecção. Participar, conforme
a polit́ ica interna da Instituição, de projetos, cursos,
comissões, eventos, convênios e programas de
ensino, pesquisa e trabalhar segundo normas
técnicas de segurança, qualidade, produtividade,
higiene e preservação ambiental. Executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática. Executar
outras tarefas compativ́ eis com as exigências para o
exercić io da função.

05

01

03

R$ 2.600,00

Técnico
(a)
em
Enfermagem:
Técnico (a) de Certificado,
Enfermagem devidamente
Escala 12 X
registrado, de curso de
36 - Diurno
ensino
médio,
fornecido por instituição
educacional,
reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação; Certificado
de conclusão de curso
Técnico
em
Enfermagem; e registro
profissional
no
Conselho Regional de
Enfermagem.

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem na
unidade; atuar em cirurgia, terapia, puericultura,
pediatria, psiquiatria, obstetrić ia, saúde ocupacional e
outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando
sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas
de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma
adequada o paciente e o instrumental, o qual passa
ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar
continuidade
aos
plantões.
Trabalhar
em
conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Realizar registros e
elaborar relatórios técnicos. Desempenhar atividades
e realizar ações para promoção da saúde da famiĺ ia.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

09

01

05

R$ 1.273,00

Técnico
(a)
em
Técnico (a) de Enfermagem:
Enfermagem Certificado,
Escala 12 X
devidamente
36 - Noturno
registrado, de curso de
ensino
médio,
fornecido por instituição
educacional,
reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação; Certificado
de conclusão de curso
Técnico
em
Enfermagem; e registro
profissional
no
Conselho Regional de
Enfermagem.

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem na
unidade; atuar em cirurgia, terapia, puericultura,
pediatria, psiquiatria, obstetrić ia, saúde ocupacional e
outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuando
sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas
de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma
adequada o paciente e o instrumental, o qual passa
ao cirurgião; organizar ambiente de trabalho, dar
continuidade
aos
plantões.
Trabalhar
em
conformidade às boas práticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Realizar registros e
elaborar relatórios técnicos. Desempenhar atividades
e realizar ações para promoção da saúde da famiĺ ia.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

09

01

05

R$ 1.273,00

Assistente
Social:
Diploma, devidamente
Assistente
registrado, de curso de
Social CLT 08 graduação em Serviço
Horas Diurno Social, fornecido por
de Segunda a instituição de ensino
Sexta – 36
superior, reconhecido
horas
pelo
Ministério
da
semanais
Educação; e registro
profissional
no
Conselho Regional de
Serviço Social.

Prestar serviços sociais orientando indivíduos,
famílias, comunidade e instituições sobre direitos e
deveres (normas, códigos e legislação), serviços e
recursos sociais e programas de educação; planejar,
coordenar e avaliam planos, programas e projetos
sociais em diferentes áreas de atuação profissional
(seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e
outras), atuando nas esferas pública e privada;
orientam e monitoram ações em desenvolvimento
relacionados à economia doméstica, nas áreas de
habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento
humano, economia familiar, educação do consumidor,
alimentação e saúde; desempenham tarefas
administrativas e articulam recursos financeiros
disponíveis.

01

00

01

R$ 2.600,00

Farmacêutico
(a):
Diploma, devidamente
Farmacêutico registrado, de curso de
(a) Escala 12 graduação
em
X 36 - Diurno Farmácia, fornecido por
instituição de ensino
superior, reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação; e registro
profissional
no
Conselho Regional de
Farmácia.

Prover estrutura organizacional e infraestrutura que
viabilizem as ações da farmácia seleção de
medicamentos, definir os medicamentos necessários
para suprir as necessidades do hospital, segundo
critérios de eficácia e segurança. Seguidos por
qualidade, comodidade posológica e custo.
Programação aquisição armazenamento distribuição
definir especificações técnicas e quantidade dos
medicamentos a serem adquiridos, tendo e vista o
estoque, os recursos e prazos disponíveis. Suprir a
demanda do hospital, tendo em vista a qualidade e o
custo. Assegurar a qualidade dos produtos em
estoque e fornecer informações sobre as
movimentações realizadas. Fornecer medicamentos
em condições adequadas e tempestivas com garantia
de qualidade do processo Informação. Disponibilizar
informações independentes, objetivas e apropriadas
sobre medicamentos e seu uso racional a pacientes,
profissionais de saúde e gestores. Seguimento
farmacoterapêutico:
acompanhar
o
uso
de
medicamentos
prescrito
a
cada
paciente
individualmente, assegurando o uso racional.
Farmacotécnica elaborar preparações magistrais e
oficinais, disponíveis no mercado, e/ou fracionar
especialidades farmacêuticas para atender às
necessidades dos pacientes, resguardando a
qualidade. Ensino e pesquisa formar recursos
humanos para a farmácia e para a assistência
farmacêutica. Produzir informação e conhecimento
que subsidiem o aprimoramento das condutas e
práticas vigentes.

02

00

02

R$ 2.600,00

Farmacêutico
(a):
Diploma, devidamente
Farmacêutico registrado, de curso de
(a) Escala 12 graduação
em
X 36 - Noturno Farmácia, fornecido por
instituição de ensino
superior, reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação; e registro
profissional
no
Conselho Regional de
Farmácia.

Prover estrutura organizacional e infraestrutura que
viabilizem as ações da farmácia seleção de
medicamentos, definir os medicamentos necessários
para suprir as necessidades do hospital, segundo
critérios de eficácia e segurança. Seguidos por
qualidade, comodidade posológica e custo.
Programação aquisição armazenamento distribuição
definir especificações técnicas e quantidade dos
medicamentos a serem adquiridos, tendo e vista o
estoque, os recursos e prazos disponíveis. Suprir a
demanda do hospital, tendo em vista a qualidade e o
custo. Assegurar a qualidade dos produtos em
estoque e fornecer informações sobre as
movimentações realizadas. Fornecer medicamentos
em condições adequadas e tempestivas com garantia
de qualidade do processo Informação. Disponibilizar
informações independentes, objetivas e apropriadas
sobre medicamentos e seu uso racional a pacientes,
profissionais de saúde e gestores. Seguimento
farmacoterapêutico:
acompanhar
o
uso
de
medicamentos
prescrito
a
cada
paciente
individualmente, assegurando o uso racional.
Farmacotécnica elaborar preparações magistrais e
oficinais, disponíveis no mercado, e/ou fracionar
especialidades farmacêuticas para atender às
necessidades dos pacientes, resguardando a
qualidade. Ensino e pesquisa formar recursos
humanos para a farmácia e para a assistência
farmacêutica. Produzir informação e conhecimento
que subsidiem o aprimoramento das condutas e
práticas vigentes.

02

00

02

R$ 2.600,00

Técnico em Radiologia:
Técnico
(a) Certificado,
em Radiologia devidamente
Diurno
24 registrado, de curso de
Horas
ensino
médio,
Semanais
fornecido por instituição
educacional,
reconhecido
pelo
Ministério da Educação
e registro profissional
do Conselho Regional
de Radiologia.

Operar aparelhos de Raios X e outros acionando seus
comandos
e
observando
instruções
de
funcionamento, para provocar a descarga de
radioatividade correta. Preparar equipamento, sala de
exame e material, averiguando condições técnicas e
acessórios necessários. Preparar clientes para
exame e ou radioterapia. Prestar atendimento aos
clientes, realizando as atividades segundo normas e
procedimentos de biossegurança e código de
conduta. Revelar chapas e filmes radiológicos,
zelando pela qualidade das imagens. Realizar o
processamento e a documentação das imagens
adquiridas.
Controlar
radiografias
realizadas,
registrando
números,
discriminando
tipo
e
requisitante. Manter equipamentos e a unidade de
trabalho
organizada,
zelando
pela
sua
conservação e comunicando ao superior eventuais
problemas. Participar de programa de treinamento,
quando convocado. Executar tarefas pertinentes à
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática. Executar outras tarefas
compativ́ eis com as exigências para o exercić io da
função.

02

00

02

R$ 2.000,00

Técnico em Radiologia:
Técnico
(a) Certificado,
em Radiologia devidamente
Noturno
24 registrado, de curso de
Horas
ensino
médio,
Semanais
fornecido por instituição
educacional,
reconhecido
pelo
Ministério da Educação
e registro profissional
do Conselho Regional
de Radiologia.

Operar aparelhos de Raios X e outros acionando seus
comandos
e
observando
instruções
de
funcionamento, para provocar a descarga de
radioatividade correta. Preparar equipamento, sala de
exame e material, averiguando condições técnicas e
acessórios necessários. Preparar clientes para
exame e ou radioterapia. Prestar atendimento aos
clientes, realizando as atividades segundo normas e
procedimentos de biossegurança e código de
conduta. Revelar chapas e filmes radiológicos,
zelando pela qualidade das imagens. Realizar o
processamento e a documentação das imagens
adquiridas.
Controlar
radiografias
realizadas,
registrando
números,
discriminando
tipo
e
requisitante. Manter equipamentos e a unidade de
trabalho
organizada,
zelando
pela
sua
conservação e comunicando ao superior eventuais
problemas. Participar de programa de treinamento,
quando convocado.Executar tarefas pertinentes à
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática. Executar outras tarefas
compativ́ eis com as exigências para o exercić io da
função.

02

00

02

R$ 2.000,00

Auxiliar de Radiologia:
Auxiliar
de Certificado,
Radiologia
devidamente
Noturno
24 registrado, de curso de
Horas
ensino
médio,
Semanais
fornecido por instituição
educacional,
reconhecido
pelo
Ministério da Educação
e registro profissional
do Conselho Regional
de Radiologia.

Manipulação do chassis para retirar e repor o filme
radiográfico; revelar o filme radiográfico em processo
manual (tanque) ou automático; controlar estoques de
filmes radiográficos e de químicos utilizados no
processo de revelação; manter limpos chassis e
écrans; manter limpos os filtros, rolos e tanques das
processadoras automáticas; preparar os químicos
para revelação e fixação; preparar e transportar o
paciente para exame radiográfico; preparar o
contraste a ser ministrado por via oral; efetuar o
registro em livros ou fichas próprias dos exames
realizados, bem como a preparação e classificação
das radiografias de acordo com as fichas de
solicitação de exames.

01

00

01

R$ 1.073,00

Auxiliar de Radiologia:
Auxiliar
de Certificado,
Radiologia
devidamente
Noturno
24 registrado, de curso de
Horas
ensino
médio,
Semanais
fornecido por instituição
educacional,
reconhecido
pelo
Ministério da Educação
e registro profissional
do Conselho Regional
de Radiologia.

Manipulação do chassis para retirar e repor o filme
radiográfico; revelar o filme radiográfico em processo
manual (tanque) ou automático; controlar estoques de
filmes radiográficos e de químicos utilizados no
processo de revelação; manter limpos chassis e
écrans; manter limpos os filtros, rolos e tanques das
processadoras automáticas; preparar os químicos
para revelação e fixação; preparar e transportar o
paciente para exame radiográfico; preparar o
contraste a ser ministrado por via oral; efetuar o
registro em livros ou fichas próprias dos exames
realizados, bem como a preparação e classificação
das radiografias de acordo com as fichas de
solicitação de exames.

*PCD - Pessoa com Deficiência

Dimob – Serviços Médicos Hospitalares Ltda.
Hilton Rinaldo Salles Piccelli
Diretor Técnico

01

00

01

R$ 1.073,00

