
CARGO SEÇÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO - RESUMO

ANALISTA DE NQSP
NÚCLEO DE QUALIDADE E 

SEGURANÇA DO PACIENTE - NQSP

Estabelecer políticas e diretrizes de trabalho, a fim de promover uma cultura hospitalar 
voltada para a segurança dos pacientes, através do planejamento, desenvolvimento, 
controle e avaliação de programas e tecnologias, que visem garantir a qualidade dos 

processos na Instituição.

ANALISTA DE TI TI

Realizar atividades de atendimento relacionados a TI a todos os funcionarios do hospital. 
Verificar a diponibilidade de toner e da rede de dados. Realizará atendimento aos chamados 
abertos na ferramenta, suporte tecnico em computadores, suporte ao usuario (Pacote 
Office e Libre Office). Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIVERSOS

Receber, orientar e cadastrar o paciente, visitante e acompanhante. Executar tarefas de 
rotina administrativa, envolvendo digitação, arquivo, distribuição de correspondência, 
atendimento de telefone, observando as regras e procedimentos estabelecidos. Executar 
regulação interna e externa de pacientes através do sistema. 

ASSISTENTE DE 
DEPARTAMENTO PESSOAL

DP

Conduzir atividades de departamento pessoal, apoiar à gestão de convenções coletivas e a 
legislação trabalhista, dar andamento em admissões e demissões, folha de pagamento, 

controle de ponto, férias, afastamentos, contribuições sindicais e taxas assistenciais, 
encargos sociais, gestão de benefícios, gestão de terceirizados, rotinas previdenciárias, 
geração e inclusão de dados do CAGED, RAIS e DIRF, GRRF, controlar documentações e 

atender ao público interno e externo como um todo. Realizar entrevistas comportamentais, 
aplicar treinamentos e demais rotinas de RH.

PROCESSO SELETIVO - EDITAL N.° 004/2022 
ANEXO III - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS



AUXILIAR DE ESTOQUE FARMACIA

Conferir e acompanhar o armazenamento, distribuição e liberação dos materiais 
hospitalares no estoque, zelando pelo bom desempenho do setor. Ajudar no atendimento, 

organizar os medicamentos por setor, repor medicamentos e materiais, interpretar 
prescrições médicas, esclarecer dúvidas em geral e auxiliar o farmacêutico. Manuseio de 

materiais de estoque e controle dos mesmos.

ENFERMEIRO DIVERSOS

Atuar na assistência direta e indireta ao paciente na enfermaria (clínica ou cirurgica) e na 
gestão de equipes, integrando a equipe multidisciplinar em busca de promover uma 

assistência de qualidade ao paciente. Organizar prontuários com registros das observações, 
tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente. Prestar 

assistência segura, humanizada e individualizada aos pacientes

FONOAUDIÓLOGO(A) MULTIPROFISSIONAL

Profissional habilitado a atender pacientes para prevenção, habilitação e principalmente 
reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia, tratar de 
pacientes, efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico, orientar pacientes e familiares, 

desenvolver programas de prevenção e tratamento, promoção da saúde e qualidade de 
vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

NUTRICIONISTA MULTIPROFISSIONAL
Esclarecer informações para os pacientes e explicar os efeitos dos nutrientes no estado geral 
da saúde. Avaliar as necessidades dietéticas de um cliente por meio do exame do estado de 

saúde e dos níveis de exercício, sono e hábitos alimentares etc. 



OUVIDOR OUVIDORIA

Atuar na Ouvidoria do SUS, realizando a mediação das reclamações/comunicados recebidos 
e elaborando respostas formais de acordo com a pertinência e conteúdo. Garantir que 

todos os contatos recebidos pela Ouvidoria que necessitam de resposta sejam atendidos de 
acordo com os prazos estabelecidos, atuando com os responsáveis. Reportar à diretoria os 

contatos recebidos pela Ouvidoria, elaborando relatórios e apresentações.

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM DIVERSOS
Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando 

sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos 
e outros. 

TÉCNICO(A) DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO

SESMT

Dar suporte as atividades de segurança do trabalho e meio ambiente, utilizando ações 
preventivas, educativas e corretivas para proteger a integridade física dos funcionários, 

elaborando cronogramas de ações de melhorias nos aspectos de segurança e higiene 
ocupacional, a fim de evitar perdas para a unidade.

TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA IMAGINOLOGIA

Promover exames de radiográficos; Preparar e posicionar o paciente para os exames;  
Acompanhar o uso de meios de contraste radiológicos; Cuidar e preparar soluções químicas 

necessárias para os exames; Operar o equipamento para realizar o exame; Manipular e 
analisar as imagens geradas; Responder as demandas passadas pelo supervisor da área; 

atuar nas áreas de mamografia, tomografia computadorizada, raio-x, entre outros.



TERAPEUTA OCUPACIONAL MULTIPROFISSIONAL

Atender usuários para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de terapia ocupacional, realizando diagnósticos específicos, 

analisando condições dos usuários para orientá-los e familiares. Desenvolvendo programas 
de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.


