
CARGO SEÇÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO - RESUMO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DIVERSOS (ALMOXARIFE, 

FARMACIA, SAME, RECEPÇÃO)

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.

ASSISTENTE SOCIAL MULTIPROFISSIONAL

Formulação e implementação de programas sociais. Participação na elaboração, 
gerenciamento e organização de políticas sociais do hospital. Mobilização de recursos para 
o tratamento dos pacientes. Orientações ao paciente, familiares e acompanhantes quanto 

aos seus direitos e deveres

ATENDENTE DE CALLCENTER CALLCENTER
Realizar atendimento de chamadas telefônicas externas. Registrar no sistema as demandas 
relacionadas as solicitações de agendamentos de pacientes e acompanhantes. Reportar a 

supervisão as situações que demandam resposta de outras áreas ou funções.

AUXILIAR DE ESTOQUE FARMÁCIA/CAF
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.
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ENFERMEIRO (A)
NIA (NÚCLEO INTERNO DE 

ATENDIMENTO)

Supervisionar as atividades administrativas e assessorar a equipe nas regulações e 
agendamentos; Atuar junto a equipe multidisciplinar, oferecendo suporte administrativo; 

Executar a regulação interna e externa dos pacientes (MV); Realizar trabalho de 
escriturário e atender clientes internos e externos por telefone e presencial; Digitar, 

conferir, arquivar, formatar, protocolar documentos.

ENFERMEIRO (A)
SCIA (SERVIÇO DE CONTROLE DE 

INFECÇÃO AMBULATORIAL)

Atuar como enfermeiro de Serviço de Controle de Infecção Ambulatorial (SCIA); Conhecer 
os processos de trabalho de forma a atuar pro ativamente nesta área; Participar da 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) como membro executor; Revisar e 
implementar o Programa de Controle de IRAS (PCIRAS); Dar continuidade ao Sistema de 

Vigilância Epidemiológica das IRAS.

FISIOTERAPEUTA MULTIPROFISSIONAL

Profissional habilitado à construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais 
(Diagnóstico Fisioterapêutico), a prescrição das condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação 

e indução no paciente bem como, o acompanhamento da evolução do quadro clínico 
funcional e as condições para alta do serviço.

FONOAUDIOLOGO (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.

TECNICO (A) DE RADIOLOGIA IMAGINOLOGIA

Promover exames radiográficos com domínio de soluções químicas e processamento do 
filme; Preparar e posicionar paciente para exames; Acompanhar o uso de meios de 

contrastes radiológicos, analisando e informand casos de reações adversas a um superior 
professional; Preparar a sala de radiologia.



TECNICO (A) DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO

SESMT (SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EM 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA E
EM MEDICINA DO TRABALHO)

Atuar no processo de Enfermagem do Trabalho, prestando assistência aos empregados, 
desenvolvendo programas e campanhas visando a promoção da saúde e a qualidade de 
vida dos funcionários da Instituição (QVT), protegendo sua integridade física através do 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

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.


