EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE
INTERMITENTE PARA O HOSPITAL ESTADUAL ERNESTINA LOPES JAIME HEELJ

EDITAL Nº. 03/2018 ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do Cargo

QTD. de
vaga
Intermitente

Enfermeiro
(a):
Diploma,
devidamente
Enfermeiro (a)
registrado, de curso de
Escala
graduação
em
12 X
36 - Diurno Enfermagem, fornecido
por instituição e
densino
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 prestaçãõo de assistência de enfermagem
segura, humanizada e individualizada aos clientes.
Prestar assistência ao cliente, realizar consultas e
prescrever aç ões de enfermagem. Prestar assistência direta a clientes graves e realizar
procedimentos de maior complexidade. Registrar
observaçãões e analisar
os cuidados e
procedimentos prestados pela equipe de
enfermagem. Preparar o cliente para a alta,
integrando-o, se necessário, ao programa de
internaçãõo domiciliar ou à unidade básica de
saúde.

02

Vagas
destinadas
a PCD*

02

Vagas

Salário

Cadastro

Base

Reserva

04

R$

R$ 2.877,42

Enfermeiro
(a):
Diploma, devidamente
Enfermeiro (a)
registrado, de curso de
Escala
graduaç ão
em
Enfermagem,
fornecido
12 X36 por instituiç ão e
densino
Noturno
superior,
reconhecido
pelo
Ministé rio
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 aç ões 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 internaç
ão domiciliar ou à unidade básica de saúde.

02

02

04

R$ 2.877,42

Técnico
(a)
em
Enfermagem:
Técnico (a) de Certificado,
Enfermagem devidamente
registrado, de curso de
Escala
ensino
mé
12 X
36 - Diurno dio, fornecido por
instituição educacional,
reconhecido
pelo
Ministé rio
da
Educaç ão; 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, obstetrícia, saú de 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 à s boas prá ticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Realizar registros e
elaborar relató rios técnicos. Desempenhar atividades
e realizar aç ões para promoção da saúde da família.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

02

02

04

R$ 1.287,00

Técnico (a) de
Enfermagem
Escala
12 X
36 - Noturno

Técnico
(a)
em
Enfermagem:
Certificado,
devidamente
registrado, de curso de
ensino
mé
dio, fornecido por
instituição educacional,
reconhecido
pelo
Ministé rio
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, obstétricoia, saú de ocupacional e
outras áreas; prestar assistência ao paciente, atuandosob
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 à s boas prá ticas, normas e
procedimentos de biossegurança. Realizar registros e
elaborar relató rios técnicos. Desempenhar atividades
e realizar aç ões para promoção da saúde da famiĺia.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

02

02

*PCD = Pessoa com Deficiência
Contratos Intermitente = O contrato de trabalho na prestação de serviços, com subordinação, não é continua.
Cadastro Reserva = Vagas para posterior contratação.

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

04

R$ 1.287,00

