EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UPA ESTADUAL
PORTE I – 24 HORAS “ZONA SUL DE MACAPA”
QUADRO DE VAGAS

Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do Cargo

QTD de

Vagas

vaga

destinadas a

Imediato

PCD*

Vagas
Cadastro
Reserva

Responsável por toda a manutenção dos equipamentos
hospitalares e de refrigeração da unidade. Garantir as
Técnico de
Manutenção
Hospitalar

Curso
de
técnico
em
eletrônica e técnico de
refrigeração com no mínimo
6 meses de experiência
comprovada.

manutenções corretivas, com substituição de componentes,
gás refrigerante, troca de peças. Além das manutenções fica
incluído

a

instalação,

desinstalação

e

modificação

de

equipamento na unidade, Prestar suporte no desenvolvimento
das diversas atividades de manutenção da UPA entre outras.

Efetuar a manutenção nas instalações elétricas, redes de
baixa tensão, quadros e outros, para o funcionamento
adequado do sistema elétrico. Efetuar a manutenção
preventiva de disjuntores, quadros de distribuição de força,
equipamentos elétricos em geral, sistemas de comando,
sinalização e proteção. Zelar pelo funcionamento adequado do
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Técnico de
Manutenção

sistema elétrico do edifício da unidade, observando os projetos
executivos de eletricidade, Realizar serviços de obra, tais
Curso
de
Eletricista
e como: assentamento de tijolos, blocos, pisos, azulejos, vasos
Pedreiro com no mínimo 6 sanitários, pias, esquadrias, caixilhos, caixa de inspeção, rede
meses
de
experiência de esgoto e outros. Efetuar manutenção corretiva de prédios,
calçadas, paredes, pisos, telhados, aparelhos sanitários,
comprovada.
manilhas, pintura de paredes e outras. Executar outras
atividades correlatas à função.

1

1

3

Observação: Conforme preconiza o Regulamento Interno de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal da UPA/Amapá a

remuneração, jornada de trabalho e demais benefícios serão divulgados na entrevista presencial.
*PCD - Pessoa com Deficiência

Brenner E. Carvalho
Engenheiro Clínico/Orbis Engenharia Clinica
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