
CARGO SEÇÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO - RESUMO

ENFERMEIRO (A) DIVERSOS SETORES
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

FARMACÊUTICO (A) FARMÁCIA

Supervisionar as atividades relacionadas às farmácias, respondendo pelo estoque e pelos funcionários do setor, visando obter resultados esperados sob sua 
responsabilidade. Supervisionar a dispensação e entrega dos materiais e medicamentos para pacientes, através das prescrições médica e de enfermagem. 
Supervisionar a dispensação dos materiais e medicamentos para procedimentos médicos, de enfermagem e carro de urgência, através de solicitações dos 

setores; Supervisionar a digitação na conta dos pacientes, os materiais e medicamentos utilizados.

FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGIA
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 SND
Esclarecer informações para os clientes e explicar os efeitos dos nutrientes no estado geral de saúde. Avaliar as necessidades dietéticas de um cliente por meio 

do exame do estado de saúde e dos níveis de exercícios, sono e hábitos alimentares etc.

PSICOLOGO (A) PSICOLOGIA
Acolher e trabalhar com pacientes de todas as faixas etárias bem como suas famílias em sofrimento psíquico decorrente de suas patologias, internações e 

tratamentos. Dar o suporte emocional ao paciente e seu familiar durante a internação, visando auxiliar na compreensão da vivência do adoecimento, fortalecer 
as características resilientes e promover maior adesão ao tratamento e viabilizar o enfrentamento do processo de luto.

RECEPCIONISTA RECEPÇÃO
Fornecer informações aos pacientes, executar a marcação de consultas, organizar o protocolo de atendimento, assim como sanar dúvidas em geral, sempre à 

disposição para responder às várias demandas do setor.

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM SETORES DIVERSOS
Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, 

ministrando medicamentos e outros. Auxiliando os enfermeiros nas rotinas e controles internos das áreas de CME, Ambulatório, Curativo. Eletrocardiograma, 
Ecocardiograma, Colonoscopia, Endoscopia, Teste Ergomértrico e Colposcopia e demais atividades correlatas.

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
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