FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES – VOVÓ MOCINHA MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA/SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL 001/2019

ANEXO I – VAGA, REQUISITOS DE ESCOLARIDADE, ATRIBUIÇÕES PARA A VAGA DE EMPREGO,
CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS – RETIFICAÇÃO Nº 01
CARGA HORÁRIA
40H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 1.374,07

VAGA
Motorista Categoria “C”, “D” OU
“E”.

Seq.
01

(Mil, trezentos e setenta e quatro reais e sete centavos)

REGIME DE TRABALHO
Celetista

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental Completo, e CNH categoria “C”, “D” ou “E”.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Conduzir veículos automotores, caminhões e ônibus destinados ao transporte de passageiros e cargas. Recolher o veículo
à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente.
Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento. Fazer reparos de emergência. Zelar pela conservação do
veículo que lhe for entregue. Encarregar-se do transporte e da entrega de correspondência ou de pacotes, pequenas
cargas que lhe forem confiadas. Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção. Providenciar a
lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de água da bateria, bem como, a calibração dos pneus.
Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, caixas de exames
laboratoriais, tubos de oxigênio e macas. Proceder ao mapeamento de viagens, identificando o usuário, tipo de carga, seu
destino, quilometragem, horários de saída e chegada. Auxiliar na carga e descarga do material ou equipamento; tratar os
passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profissional e do veículo. Executar
outras tarefas afins.
CARGA HORÁRIA
40H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 1.160,23

VAGA
Auxiliar Administrativo

Seq.
02

(Mil, cento e sessenta reais e vinte e três centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Ensino médio completo.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Executar atividades de atendimento à população, administrativas e logísticas de nível básico e de apoio nas diversas
áreas de Fundação, baseadas em procedimentos internos, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para
consecução dessas atividades.
CARGA HORÁRIA
40H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 1.744,69

VAGA
Reparador Geral

Seq.
03

(Mil, setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e noventa
centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Ensino Médio Completo, Carteira de Habilitação Categoria “B”, comprovação de experiência de no mínimo 6 (seis)
meses em manutenção predial e Certificado NR-35.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Preparar, conservar, instalar e reparar equipamentos e estruturas hidráulicas, manutenção do prédio como pintura predial
e equipamentos, reparos hidráulicos, inspecionar o recebimento de gases e o armazenamento de gases comprimidos bem
controlar o estoque e o abastecimento de setores afins, manutenção e inspeção do gerador, comando hidráulico, comando
eletro pneumático, compressores, ar condicionado e bomba d’agua, acompanhar e validar as prestações de serviços
realizadas por terceiros contratados pela fundação, apresentação de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas
Página 1 de 6

FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES – VOVÓ MOCINHA MATERNIDADE GOTA DE LEITE DE ARARAQUARA/SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
EDITAL 001/2019

pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem
solicitadas e levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou
particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado.
CARGA HORÁRIA
40H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 1.946,50

VAGA
TÉCNICO ELETRICISTA

Seq.
04

(Mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso de nível médio/técnico de Eletricista Instalador e Certificados NR-10 e NR-35.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e projetos, participar no desenvolvimento de processos, realizar projetos,
operar sistemas elétricos e executar manutenção na parte elétrica dos prédios mantidos pela Fundação a qualquer título.
CARGA HORÁRIA
40H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 1.946,50

VAGA
Técnico em Informática

Seq.
05

(Mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso de nível médio/técnico em Informática.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Executar as atividades de operação, manutenção, suporte e apoio técnico especializado em sua área de formação,
baseadas em procedimentos internos, fazendo uso de equipamentos e recursos disponível para a consecução dessas
atividades. É responsável pela manutenção de computadores, atuando tanto de forma preventiva como corretiva. Atua
tanto no hardware de um computador, trocando peças, realizando limpeza de periféricos, avaliando a necessidade de
atualização tecnológica ou substituição de componentes, indicando tecnologias mais adequadas ao sistema utilizado e ao
usuário, como também no software, instalando programas e aplicativos, verificando e corrigindo erros, configurando,
desinstalando e atualizando programas, utilitários e aplicativos, realiza instalação e manutenção de redes, backups e
recuperação de dados, apresentar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e
avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas e levar ao conhecimento
do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço de interesse público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço prestado.
CARGA HORÁRIA
30H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 2.840,97

VAGA
ASSISTENTE SOCIAL

Seq.
06

(Dois mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso Superior em Serviço Social, com registro no conselho de classe.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Proporcionar orientação e assistência ao paciente e familiares quando da sua estada no estabelecimento de saúde;
Atender consultas; Buscar a integração entre paciente, instituição, família e comunidade; Intervir e encaminhar os casos
de usuários sem residência fixa e sem identificação; Participar de ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar
escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações proporcionando atendimento humanizado e
viabilizando o estabelecimento do vínculo; Potencializar a interação com os usuários, pela disseminação e customização
das práticas propostas pelo serviço de ouvidoria (ou similar); Promover e participar de ações coletivas da equipe
multiprofissional interdisciplinar conforme as necessidades locais; Cumprir e fazer cumprir o Regulamento, o Regimento,
Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde; Facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos
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serviços de saúde da Instituição; Elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria técnica e
sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como estar atento sobre a possibilidade de investigações sobre temáticas
relacionadas à saúde.
CARGA HORÁRIA MINÍMA
36H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 3.331,25

VAGA
Enfermeiro – Especialidade Uti Neonatal e Pediátrica

Seq.
07

(Três mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso Superior em Enfermagem e Especialização em Terapia Intensiva neonatal/Pediátrica, com registro no conselho
de classe.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Fazer a admissão do paciente na unidade, arrolar os valores dos internados e dar orientações gerais aos familiares;
Coordenar as atividades de assistência ao paciente de acordo com o quadro clínico e orientação do médico responsável;
Realizar o levantamento das necessidades do cliente a formular um planejamento de enfermagem eficiente, onde todos
os instrumentos e ações devem focar a qualidade e o bem estar do cliente; Atender o cliente intensivo e seus familiares
no que se refere às necessidades humanas básicas; Documentar e registrar o plano de cuidados de saúde de sua clientela;
Interpretar, relatar e registar dados que determinam riscos reais ou potenciais que requeiram intervenção; Controlar e
orientar a administração de medicações especiais, sangue e hemoderivados, nutrição enteral, parenteral e gástrica,
procedendo às anotações pertinentes; Acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares, bem como providenciar a
colocação de horários nas prescrições; Obter a história do cliente, realizar exame físico, executar tratamento,
aconselhando; Fazer um diagnóstico de enfermagem e prescrever as ações pertinentes que resultarão em respostas
específicas do cliente; Supervisionar e orienta os técnicos em suas atividades; Conhecer profundamente as necessidades
dos pacientes no que se refere à doença enquanto processo mórbido e suas consequências; Registrar todas as
ocorrências importantes referentes ao paciente, bem como a equipe, as mudanças de procedimento, entre outras coisas;
Atender pacientes com alterações hemodinâmicas importantes, as quais requerem conhecimento específico e grande
habilidade para tomar decisões; Fornecer alimentação adequada para suprir as necessidades metabólicas dos sistemas
orgânicos em desenvolvimento; Assistir o paciente nos casos de emergência e apoio à vida; Avaliar e atualizar os
procedimentos operacionais padronizados (POP’s) sempre que necessário; Promover o treinamento do pessoal técnico,
orientando sobre as rotinas da unidade baseado nos procedimentos operacionais padronizados (POP’s); Detectar
necessidade de aprimoramento do pessoal técnico; Receber e passar plantão, atentando para todos os dados referentes
aos pacientes sob seus cuidados; Supervisionar e controlar a validade de esterilização dos materiais estocados, tomando
as medidas necessárias quando houver qualquer irregularidade; Conhecer desde a administração e efeito das drogas até
o funcionamento e adequação de aparelhos; Supervisionar e orientar os técnicos em suas atividades. Realizar demais
atividades funcionais inerentes ao cargo, conforme normas técnicas e éticas da Instituição e da Profissão.
CARGA HORÁRIA MINÍMA
36H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 2.840,97

VAGA
Enfermeiro Hospitalar

Seq.
08

(Dois mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos)

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso Superior em Enfermagem com registro no conselho de classe.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Executar as atividades de planejamento, supervisão, coordenação, organização, formulação, elaboração e execução de
serviços de enfermagem em unidades de internação, centro cirúrgico, central de material, CCIH e berçário bem como
participar da elaboração e execução de programas de saúde pública, fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis
para a consecução dessas atividades. Avaliar e atualizar os procedimentos operacionais padronizados (POP’s) sempre
que necessário. Promover o treinamento do pessoal técnico, orientando sobre as rotinas da unidade baseado nos
procedimentos operacionais padronizados (POP’s). Proporcionar recursos humanos e materiais para que o ato cirúrgico
seja realizado dentro de condições ideias (técnicas e assépticas) – Prestar assistência integral ao paciente no período
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pré-operatório, trans-operatório e pós-operatório e recuperação pós anestésica e pós-operatório imediato – Realizar a
programação cirúrgica diária e de emergência – Manter em ordem registro das cirurgias – Favorecer o ensino e a pesquisa.
Realizar demais atividades funcionais inerentes ao cargo, conforme normas técnicas e éticas da Instituição e da Profissão.
CARGA HORÁRIA MINIMA
36H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 3.331,25

VAGA
Enfermeiro Obstetra/Obstetriz

Seq.
09

(Três mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso Superior em Enfermagem com curso de especialização em Enfermagem Obstétrica ou Curso Superior de
Obstetrícia (Obstetriz), com registro no conselho de classe.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Manter controle administrativo, técnico, operacional e ético sobre as diversas atividades de enfermagem desenvolvidas
na Unidade; Prestar assistência a mulher no ciclo gravídico e puerperal avaliando as condições de saúde materna,
considerando a participação da família e da comunidade; Avaliar as condições fetais pela realização de partograma e de
exames complementares, conforme protocolo da equipe multiprofissional; Prestar cuidados diretos de enfermagem a
pacientes graves e/ou de complexidade técnica que exijam conhecimentos de case científica e capacidade de tomar
decisões imediatas; Cumprir e fazer cumprir as normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem; Cumprir e
fazer cumprir normas, rotinas e procedimentos padronizados para a sua Unidade e Instituição; Interar-se de diagnósticos,
evolução clínica e tratamentos indicados, às pacientes de patologias obstétricas; Desempenhar tarefas afins; Executar a
Sistematização da Assistência de Enfermagem e monitorar o desenvolvimento; Identificar distócias obstétricas e tomar
providências assistenciais até a chegada do médico; Realizar o parto normal sem distócia; Realizar episiotomia e
episiorrafia sob anestesia local, quando necessário; Participar dos Programas de Treinamento e Desenvolvimento junto
ao Serviço de Educação Continuada; Participar da elaboração e divulgação de normas, rotinas e protocolos padronizados
pelo Serviço de Enfermagem; Participar de Comissões e Grupos de Trabalho internos e externos quando solicitado;
Participar da elaboração e da promoção de estudos e pesquisas; Participar da elaboração, divulgação de normas, rotinas
e protocolos padronizados pelo Serviços de Enfermagem; Participar de Comissões e Grupos de Trabalho internos e
externos quando solicitado; Participar da elaboração e da promoção de estudos e pesquisas; Participar da elaboração,
divulgação e execução de ações dos programas desenvolvidos pela instituição; Promover a integração da Equipe de
Enfermagem juntamente com as equipes multiprofissionais da Instituição; Liderar os trabalhos de enfermagem, da sua
Unidade, orientando, motivando, conduzindo, realizando e desenvolvendo ações técnicas assistenciais de qualidade;
Desempenhar tarefas afins; Realizar demais atividades funcionais inerentes ao cargo, conforme normas técnicas e éticas
da Instituição e da Profissão.
CARGA HORÁRIA MINIMA
30H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 6.287,40

VAGA
Engenheiro Civil – Especialidade Engenharia Clínica

Seq.
10

(Seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso Superior em Engenharia Civil e especialização em Engenharia Clínica, com registro no conselho de classe.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Executar as atividades de supervisão, coordenação, fiscalização, análise e elaboração de projetos de engenharia, normas
técnicas, planos e métodos de trabalho, peritagens e arbitramentos na área de sua especialização; acompanhar e orientar
a execução, a manutenção e o reparo de obras; fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis para a consecução
dessas atividades.
CARGA HORÁRIA MINIMA
40H SEMANAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 2.840,97

VAGA
Farmacêutico

Seq.
11

(Dois mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos).
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REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso Superior em Farmácia, com registro no conselho de classe.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de
produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Participar
da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; Orientar sobre uso de produtos e prestar
serviços farmacêuticos; Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
CARGA HORÁRIA MINIMA
24H MENSAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 103,12 (HORA)

VAGA
Médico – Especialidade Ultrassonografia

Seq.
12

(Cento e três reais e doze centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE
Curso Superior em Medicina e Especialização/Residência em Ultrassonografia, com registro no conselho de classe.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Realizar, supervisionar, interpretar e emitir laudos de exames radiológicos, notadamente em ultrassonografia, empregando
técnicas especiais, para atender a solicitações médicas; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes
ao emprego, levar ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço de interesse
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço prestado, apresentar relatórios periódicos das
atividades desenvolvidas pelo profissional para análise e avaliações; e outras atribuições afins e correlatas ao exercício
do cargo que lhe forem solicitadas.
CARGA HORÁRIA MINIMA
24H MENSAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 103,12 (HORA)

VAGA
Médico – Especialidade Uti Neonatal e Pediátrica

Seq.
13

(Cento e três reais e doze centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso Superior em Medicina, registro no conselho de classe. e, alternativamente: (I) residência médica em Neonatologia
ou Medicina Intensiva Pediátrica em serviço credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM; (II)
título de especialista em Neonatologia ou Medicina Intensiva Pediátrica; (III) ou certificado de conclusão de estágio ou
especialização em Neonatologia ou Medicina Intensiva Pediátrica com programa e com carga horária equivalente à da
residência Médica em Neonatologia ou Medicina Intensiva Pediátrica realizada em Centro Formador reconhecido pela
SBP ou pela AMIB.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica em horário vertical,
bem como auxiliar no planejamento e acompanhamento de programas de trabalho relacionados com esta área da saúde,
desenvolvidos na instituição.
CARGA HORÁRIA MINIMA
48H MENSAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 103,12 (HORA)

VAGA
Médico – Especialidade Anestesiologia

Seq.
14

(Cento e três reais e doze centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso Superior em Medicina e Especialização OU Residência em Anestesiologia, com registro no conselho de classe.
ATRIBUIÇÃO GERAL
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Planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Anestesiologia, em horário vertical, bem como planejar e
acompanhar a execução de projetos e programas de trabalho relacionados com esta área de atuação, desenvolvidos no
hospital.
CARGA HORÁRIA MINIMA
48H MENSAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 103,12 (HORA)

VAGA
Médico – Especialidade Ginecologia / Obstetrícia

Seq.
15

(Cento e três reais e doze centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso Superior em Medicina e Especialização ou Residência em Ginecologia e Obstetrícia, com registro no conselho de
classe.
ATRIBUIÇÃO GERAL

Compreende os cargos que se destinam a planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Ginecologia e
Obstetrícia, em horário vertical, bem como auxiliar no planejamento e acompanhamento de programas de trabalho
relacionados com estas áreas de atuação, desenvolvidos na instituição.
CARGA HORÁRIA MINIMA
48H MENSAIS
VENCIMENTO BASE
R$ 103,12 (HORA)

VAGA
Médico – Especialidade Pediatria

Seq.
16

(Cento e três reais e doze centavos).

REGIME DE TRABALHO
Celetista
REQUISITOS DE ESCOLARIDADE

Curso Superior em Medicina e Especialização/Residência em Pediatria, com registro no conselho de classe.
ATRIBUIÇÃO GERAL
Compreende os cargos que se destinam a planejar, executar e aplicar conhecimentos no campo da Pediatria e
Neonatologia, em horário vertical, bem como planejar e acompanhar a execução de projetos e programas de trabalho
relacionados com esta área de atuação, desenvolvidos no hospital.
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