EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
HOSPITAL ESTADUAL ERNESTINA LOPES JAIME – HEELJ
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do Cargo

QTD. de

Vagas

vaga

destinadas

Imediato

Enfermeiro (a)
Escala 12 X 36
- Diurno

Enfermeiro
(a):
Diploma, devidamente
registrado, de curso de
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
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R$

R$ 2.821,00

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 compatíveis com as exigências para o
exercić io da função.

Enfermeiro (a)
Escala 12 X 36
- Noturno

Enfermeiro
(a):
Diploma, devidamente
registrado, de curso de
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
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 compatíveis com as exigências para o
exercić io da função.

07

01

08

R$ 2.821,00

Técnico (a) de
Enfermagem
Instrumentador
(a) Escala 12 X
36 - Diurno

Técnico
(a)
em
Enfermagem:
Certificado,
devidamente
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, obstetrícia, 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 família.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

00

00

02

R$ 1.173,00
+
Gratificação

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

Técnico
(a)
em
Enfermagem:
Certificado,
devidamente
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, obstetrícia, 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 família.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

00

00

02

R$ 1.173,00
+
Gratificação

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

Técnico
(a)
em
Enfermagem:
Certificado,
devidamente
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, obstetrícia, 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 família.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

15

01

10

R$ 1.173,00

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

Técnico
(a)
em
Enfermagem:
Certificado,
devidamente
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, obstetrícia, 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 família.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

13

01

10

R$ 1.173,00

Assistente
Social CLT 6
Horas Diurno
de Segunda a
Sexta – 30
Horas
Semanais

Assistente
Social:
Diploma, devidamente
registrado, de curso de
graduação em Serviço
Social, fornecido por
instituição de ensino
superior, reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação; e registro
profissional
no
Conselho Regional de
Serviço Social.

Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas
sociais junto a órgãos da administração pública, direta
ou indireta, empresas, entidades e organizações
populares; elaborar, coordenar, executar e avaliar
planos, programas e projetos que sejam no âmbito de
atuação do serviço social com participação da
sociedade civil; encaminhar providências, e prestar
orientação social a indivíduos, grupos e à população;
orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer
uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus
direitos; planejar, organizar e administrar benefícios e
serviços sociais; planejar, executar e avaliar
pesquisas que possam contribuir para análise da
realidade social e para subsidiar ações profissionais;
prestar assessoria e consultoria a órgãos da
administração pública direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades; prestar assessoria e
apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada
às políticas sociais, no exercício e na defesa dos
direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
planejamento, organização e administração de
serviços sociais e de unidade de serviços sociais;
realizar estudos socioeconômicos com os usuários
para fins de benefícios e serviços sociais junto a
órgãos da administração pública direta e indireta,
empresas privadas e outros entidades.

01

00

02

R$ 2.600,00

Fisioterapeuta
CLT 6 Horas
Diurno
de
Segunda
a
Sexta – 30
Horas
Semanais

Fisioterapeuta:
Diploma, devidamente
registrado, de curso de
graduação
em
Fisioterapia, fornecido
por
instituição
de
ensino
superior,
reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação; e registro
profissional
no
Conselho Regional de
Fisioterapia.

Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional,
prescrever, planejar, ordenar, analisar, supervisionar
e avaliar os projetos fisioterapêuticos, a sua eficácia,
a sua resolutividade e as condições de alta do cliente
submetido a estas práticas de saúde; avaliar o estado
funcional do cliente, a partir da identidade da patologia
clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de
imagens, da anamnese funcional e exame da cinesia,
funcionalidade e sinergismo das estruturas
anatômicas envolvidas; elaborar o Diagnóstico
Cinesiológico
Funcional,
planejar,
organizar,
supervisionar, prescrever e avaliar os projetos
terapêuticos desenvolvidos nos clientes; estabelecer
rotinas para a assistência fisioterapêutica, fazendo
sempre as adequações necessárias; solicitar exames
complementares para acompanhamento da evolução
do quadro funcional do cliente, sempre que
necessário e justificado;
recorrer a outros
profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres
técnicos
especializados,
quando
necessário;
reformular o programa terapêutico sempre que
necessário; registrar no prontuário do cliente, as
prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as
intercorrências e as condições de alta da assistência
fisioterapêutica; integrar a equipe multiprofissional de
saúde, sempre que necessário, com participação
plena na atenção prestada ao cliente; desenvolver
estudos e pesquisas relacionados a sua área de
atuação; colaborar na formação e no aprimoramento
de outros profissionais de saúde, orientando estágios
e participando de programas de treinamento em
serviço; efetuar controle periódico da qualidade e da
resolutividade do seu trabalho; elaborar pareceres
técnicos especializados sempre que solicitados;
elaborar o diagnóstico cinesiológico funcional, a partir
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00

02

R$ 2.821,00

da identidade da patologia clínica intercorrente, de
exames laboratoriais e de imagens, da anamnese
funcional e exame da cinesia, da funcionalidade e do
sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas;
estabelecer o programa terapêutico do cliente,
fazendo as adequações necessárias; solicitar exames
complementares e/ou requerer pareceres técnicos
especializados de outros profissionais de saúde,
quando necessários; registrar em prontuário ou ficha
de evolução do cliente, a prescrição fisioterapêutica,
a sua evolução, as intercorrências e as condições de
alta em Fisioterapia; colaborar com as autoridades de
fiscalização profissional e/ou sanitária; efetuar
controle periódico da qualidade e funcionalidade dos
seus equipamentos, das condições sanitárias e da
resolutividade dos trabalhos desenvolvidos; avaliar o
estado funcional do cliente, através da elaboração do
diagnóstico cinesiológico funcional a partir da
identidade da patologia clínica intercorrente, de
exames laboratoriais e de imagens, da amnese
funcional e do exame da cinesia, da funcionalidade e
do sinergismo das estruturas anatômicas envolvidas;
desenvolver atividades, de forma harmônica na
equipe multiprofissional de saúde; zelar pela
autonomia científica de cada um dos membros da
equipe, não abdicando da independência científicoprofissional e da isonomia nas suas relações
profissionais; participação plena na atenção de saúde
prestada a cada cliente, na integração das ações
multiprofissionalizadas, na sua resolutividade e na
deliberação da alta do cliente; participar das reuniões
de estudos e discussões de casos, de forma ativa e
contributiva aos objetivos pretendidos; registrar no
prontuário do cliente, todas as prescrições e ações
nele desenvolvidas; educação, prevenção e

assistência fisioterapêutica coletiva, na atenção
primária em saúde; participar de equipes
multiprofissionais destinadas a planejar, implementar,
controlar e executar políticas, programas, cursos,
pesquisas ou eventos em Saúde Pública; contribuir no
planejamento,
investigação
e
estudos
epidemiológicos; promover e participar de estudos e
pesquisas relacionados a sua área de atuação;
integrar os órgãos colegiados de controle social;
participar de câmaras técnicas de padronização de
procedimentos em saúde coletiva; avaliar a qualidade,
a eficácia e os riscos a saúde decorrentes de
equipamentos eletro-eletrônicos de uso em
Fisioterapia; participar de equipes multiprofissionais
destinadas ao planejamento, a implementação, ao
controle e a execução de projetos e programas de
ações básicas de saúde; promover e participar de
estudos e pesquisas voltados a inserção de
protocolos da sua área de atuação, nas ações básicas
de saúde; participar do planejamento e execução de
treinamentos e reciclagens de recursos humanos em
saúde; participar de órgãos colegiados de controle
social.

Nutricionista:
Diploma, devidamente
Nutricionista
registrado, de curso de
CLT 8 Horas graduação
em
Diurno
de Nutrição, fornecido por
Segunda
a instituição de ensino
Sábado
superior, reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação; e registro
profissional
no
Conselho Regional de
Nutricionista.

Direção, coordenação e supervisão de cursos de
graduação em nutrição; planejamento, organização,
direção, supervisão e avaliação de serviços de
alimentação e nutrição; planejamento, coordenação,
supervisão e avaliação de estudos dietéticos; ensino
das matérias profissionais dos cursos de graduação
em nutrição; ensino das disciplinas de nutrição e
alimentação nos cursos de graduação da área de
saúde e outras afins; auditoria, consultoria e
assessoria em nutrição e dietética; assistência e
educação nutricional e coletividades ou indivíduos,
sadios ou enfermos, em instituições públicas e
privadas e em consultório de nutrição e dietética;
assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a
nível de consultórios de nutrição e dietética,
prescrevendo,
planejando,
analisando,
supervisionando e avaliando dietas para enfermos.
Atribuem-se, também, aos nutricionistas as seguintes
atividades, desde que relacionadas com alimentação
e nutrição humanas: elaboração de informes técnicocientíficos;
gerenciamento
de
projetos
de
desenvolvimento
de
produtos
alimentícios;
assistência e treinamento especializado em
alimentação e nutrição; controle de qualidade de
gêneros e produtos alimentícios; atuação em
marketing na área de alimentação e nutrição; estudos
e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição;
prescrição de suplementos nutricionais, necessários à
complementação da dieta; solicitação de exames
laboratoriais necessários ao acompanhamento
dietoterápico; participação em inspeções sanitárias
relativas a alimentos; análises relativas ao
processamento
de
produtos
alimentícios
industrializados; participação em projetos de
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00

02

R$ 3.719,00

equipamentos e utensílios na área de alimentação e
nutrição.

Técnico (a) em
Nutrição
e
Dietética CLT 8
Horas
Diurno
de Segunda a
Sábado

Técnico em Nutrição e
Dietética:
Certificado,
devidamente
registrado, de curso de
ensino
médio,
fornecido por instituição
educacional,
reconhecido
pelo
Ministério
da
Educação; Certificado
de conclusão de curso
Técnico em Nutrição; e
registro profissional no
Conselho Regional de
Nutricionistas.

Prestar assistência relacionada com a sua
especialidade ao Nutricionista, em especial: a.
controle técnico do serviço de alimentação (compras,
armazenamento, custos, quantidade, qualidade,
aceitabilidade, etc); b. coordenação e supervisão do
trabalho do pessoal do serviço de alimentação
(verificação inclusive de teor de cocção dos
alimentos); c. supervisão da manutenção dos
equipamentos e do ambiente; d. estudos do arranjo
físico do setor; e. treinamento do pessoal do serviço
de alimentação; f. divulgação de conhecimentos sobre
alimentação correta e da utilização de produtos
alimentares (educação alimentar); g. pesquisas em
cozinha experimental, em laboratórios bromatológicos
e de tecnologia alimentar; responsabilizar-se pelo
acompanhamento e confecção de alimentos; orientar,
coordenar e controlar a execução técnica de trabalho
relacionado com Nutrição e Dietética, no que diz
respeito ao controle de qualidade dos alimentos, ao
seu correto armazenamento e a sua cocção; opinar na
compra, venda e utilização de produtos e
equipamentos especializados; responsabilizar-se por
projeto de sua especialidade, desde que compatível
com sua formação profissional.

01

00

02

R$ 1.173,00

Farmacêutico
(a):
Diploma, devidamente
Farmacêutico
registrado, de curso de
(a) CLT Escala graduação
em
12 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

04

R$ 4.825,05

Farmacêutico
(a): Prover estrutura organizacional e infraestrutura que
Diploma, devidamente viabilizem as ações da farmácia seleção de
Farmacêutico (a) registrado, de curso de medicamentos, definir os medicamentos necessários
CLT Escala 12 X graduação
em para suprir as necessidades do hospital, segundo
36 - Noturno
Farmácia, fornecido por critérios de eficácia e segurança. Seguidos por
instituição de ensino qualidade,
comodidade
posológica
e
custo.
superior,
reconhecido Programação aquisição armazenamento distribuição
pelo
Ministério
da definir especificações técnicas e quantidade dos
Educação; e registro medicamentos a serem adquiridos, tendo e vista o
profissional no Conselho estoque, os recursos e prazos disponíveis. Suprir a
Regional de Farmácia. 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

04

R$ 4.825,05

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

Efetuar
manutenção
de
rotina:
Higienizar equipamentos e utensílios de laboratório;
solicitar manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos; encaminhar para descarte o material
contaminado;
controlar
estoques:
Fazer pedidos; repor estoques de medicamentos;
conferir embalagens; efetuar trocas de produtos;
encaminhar
produtos vencidos
aos órgãos
competentes;
documentar
atividades
e
procedimentos: registrar entrada e saída de estoques;
listar manutenções de rotina; relacionar produtos
vencidos; controlar condições de armazenamento e
prazos de validade; documentar dispensação de
medicamentos; documentar aplicação de injetáveis;
registrar compra e venda de medicamentos de
controle especial; trabalhar de acordo com as boas
práticas
de
manipulação
e
dispensação:
utilizar equipamento de proteção individual (EPI);
aplicar técnicas de segurança e higiene pessoal;
separar material para descarte; seguir procedimentos
operacionais padrões; cumprir prazos estabelecidos;
atender usuários: interpretar receitas; sugerir
genéricos e similares; dispensar medicamentos;
orientar consumidores sobre uso correto, reações
adversas e conservação dos medicamentos; carimbar
receita na substituição do ético pelo genérico ou
similar;
realizar
farmacovigilância;
separar
medicamentos em drogarias hospitalares; utilizar
recursos de informática; participar de campanhas
sanitárias; executar outras tarefas de mesma
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R$ 1.173,00

natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.

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

*PCD - Pessoa com Deficiência

Efetuar
manutenção
de
rotina:
Higienizar equipamentos e utensílios de laboratório;
solicitar manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos; encaminhar para descarte o material
contaminado;
controlar
estoques:
Fazer pedidos; repor estoques de medicamentos;
conferir embalagens; efetuar trocas de produtos;
encaminhar
produtos
vencidos
aos
órgãos
competentes;
documentar
atividades
e
procedimentos: registrar entrada e saída de estoques;
listar manutenções de rotina; relacionar produtos
vencidos; controlar condições de armazenamento e
prazos de validade; documentar dispensação de
medicamentos; documentar aplicação de injetáveis;
registrar compra e venda de medicamentos de
controle especial; trabalhar de acordo com as boas
práticas
de
manipulação
e
dispensação:
utilizar equipamento de proteção individual (EPI);
aplicar técnicas de segurança e higiene pessoal;
separar material para descarte; seguir procedimentos
operacionais padrões; cumprir prazos estabelecidos;
atender usuários: interpretar receitas; sugerir
genéricos e similares; dispensar medicamentos;
orientar consumidores sobre uso correto, reações
adversas e conservação dos medicamentos; carimbar
receita na substituição do ético pelo genérico ou
similar;
realizar
farmacovigilância;
separar
medicamentos em drogarias hospitalares; utilizar
recursos de informática; participar de campanhas
sanitárias; executar outras tarefas de mesma natureza
e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
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Dimob – Serviços Médicos Hospitalares Ltda.
Hilton Rinaldo Salles Piccelli
Diretor Técnico

