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ANEXO I – VAGA, REQUISITOS DE ESCOLARIDADE, ATRIBUIÇÕES PARA A VAGA DE EMPREGO, 
CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS – RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

VAGA  
Motorista (Categoria “C”, “D” ou “E”) 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
01 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.374,07 

(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. 

 

VAGA 
Recepcionista 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
02 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.160,23 

(Mil, cento e sessenta reais e vinte e três centavos). 
REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Ensino Médio Completo. 

ATRIBUIÇÃO GERAL 

Atender ao telefone; Registrar entrada e saída de pacientes; Realizar a Ficha De Atendimento e atualizar o cadastro dos 
pacientes; Organizar prontuários, pastas e formulários; faz anotações de diversos assuntos; organiza o setor; arquiva 
documentos; Cumprir e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do 
estabelecimento de saúde. 

 

VAGA 
Técnico de Enfermagem Assistencial 

CARGA HORÁRIA 
36H SEMANAIS 

Seq. 
03 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.946,50 

(Mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). 
REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Nível Médio - Curso Técnico de Enfermagem, com registro no conselho de classe 
ATRIBUIÇÃO GERAL 

Assistir o enfermeiro quando solicitado. Controlar os sinais vitais dos pacientes; Auxiliar na recepção dos pacientes, 
pequenas cirurgias, suturas e curativos; Transportar pacientes; Auxiliar durante o processo de reanimação 
cardiorrespiratória; Administrar medicamentos por via oral, muscular, subcutânea e venosa; Monitorar pacientes em 
observação e pacientes graves; Instalar as bombas de infusão e monitorar pacientes; Realizar procedimentos básicos de 
enfermagem como curativo, inalação, etc. Participação de trabalho em grupo e outras atividades de educação permanente. 
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VAGA 
Técnico em Farmácia 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
04 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.946,50 

(Mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). 
REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Nível Médio - Curso Técnico em Farmácia. 
ATRIBUIÇÃO GERAL 

Realizar operações farmacotécnicas, conferir fórmulas, efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de 
laboratório e rótulos das matérias-primas. Controlar estoques, fazer testes de qualidade de matérias-primas, equipamentos 
e ambiente. Documentar atividades e procedimentos da manipulação farmacêutica. As atividades são desenvolvidas de 
acordo com as boas práticas de manipulação, sob supervisão direta do farmacêutico. 

 

VAGA 
Técnico de Imobilização Ortopédica 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
05 

VENCIMENTO BASE 
R$ 1.946,50 

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

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

Nível Médio - Curso Técnico de Imobilização Ortopédica, com registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÃO GERAL 

Confeccionar e retiram aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético (resina de fibra de vidro); Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais 
(imobilizações para dedos); Preparar e executar trações cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações 
esqueléticas e nas manobras de redução manual com uso de anestésico local; Preparar sala para pequenos 
procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia local para punções e infiltrações; Comunicar-
se oralmente e por escrito, com os usuários e profissionais da área de saúde. 

 

VAGA 
Assistente Social 
 

CARGA HORÁRIA 
30H SEMANAIS 

Seq. 
06 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.840,97 

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

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
Nível Superior – 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 
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. 
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VAGA 
Enfermeiro Assistencial 

CARGA HORÁRIA 
36H SEMANAIS 

Seq. 
07 

VENCIMENTO BASE 
R$ 2.840,97 

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

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Enfermagem, com registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÃO GERAL 

Elaborar, implementar e supervisionar, em conjunto com a equipe médica, o Protocolo de Atenção em Emergências (PAE) 
nas bases do acolhimento, préatendimento, regulação dos fluxos e humanização do cuidado; Prestar o cuidado ao 
paciente juntamente com o médico; Preparar e ministrar medicamentos; Viabilizar a coleta de exames complementares 
necessários à diagnose; Instalar sondas nasogástricas, nasoenterais e vesicais em pacientes; Realizar troca de 
traqueotomia e punção venosa com cateter; Efetuar curativos de maior complexidade; Preparar instrumentos para 
intubação, aspiração, monitoramento cardíaco e desfibrilação, auxiliando a equipe médica na execução dos 
procedimentos diversos; Realizar o controle dos sinais vitais se necessário; Executar a consulta de enfermagem, 
diagnóstico, plano de cuidados, terapêutica em enfermagem e evolução dos pacientes registrando no prontuário; 
Administrar, coordenar, qualificar e supervisionar todo o cuidado ao paciente, o serviço de enfermagem em emergência e 
a equipe de enfermagem sob sua gerência. Realizar a estatística dos atendimentos ocorridos na unidade; Liderar a equipe 
de enfermagem no atendimento dos pacientes críticos e não críticos; Coordenar as atividades do pessoal de recepção, 
hotelaria, limpeza e portaria; Solucionar problemas decorrentes com o atendimento médico ambulatorial; Alocar pessoal 
e recursos materiais necessários; Realizar a escala diária e mensal da equipe de enfermagem; Controlar estoque de 
material, insumos e medicamentos; Verificar a necessidade de manutenção dos equipamentos do setor. Participar da 
elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da mulher e da criança nos 
âmbitos do Pronto atendimento e de unidades de retaguarda. 

 

VAGA 
Farmacêutico 

CARGA HORÁRIA 
40H SEMANAIS 

Seq. 
08 

VENCIMENTO BASE 
  R$ 2.840,97 
(Dois mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos). 

REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 
NÍVEL SUPERIOR – 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. 

 

VAGA 
Médico Clínico Geral  

CARGA HORÁRIA MINÍMA 
60H MENSAIS 

Seq. 
09 

VENCIMENTO BASE 
R$ 103,12 (HORA) 

(Cento e três reais e doze centavos). 
REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Medicina, com Registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÃO GERAL 

É responsável por prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento 
a pacientes tanto adultos como pediátricos, em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-
se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos; Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários 
analisar e interpretar seus resultados; emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, aplicar recursos 
da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar pacientes de 
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risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado) contatar com a 
Central de Regulação Médica (CROSS), para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção às 
urgências. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços 
de urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos a nível intermunicipal, regional e estadual, prestar assistência 
direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro 
médico. Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão intensivista e de assistência pré-
hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências 
da entidade até que outro profissional médico assuma o caso. Preencher os documentos inerentes à atividade de 
assistência pré-hospitalar à atividade do médico, realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas de 
atendimentos e prontuários assim como outros determinados pela SMS. Dar apoio a atendimentos de urgência e 
emergência nos eventos externos de grande porte, de responsabilidade da Instituição. Zelar pela manutenção e ordem 
dos materiais, equipamentos e locais de trabalho. Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-
científico da Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado. Obedecer ao Código de Ética Médica. 

 

VAGA 
Médico do Trabalho  

CARGA HORÁRIA MINÍMA 
60H MENSAIS 

Seq. 
10 

VENCIMENTO BASE 
R$ 103,12 (HORA) 

(Cento e três reais e doze centavos). 
REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Medicina e especialização ou residência em medicina do trabalho, com registro 
no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÃO GERAL 

Executar e avaliar exames clínicos em trabalhadores; Realizar estudos epidemiológicos; Planejar e executar ações 
coletivas e preventivas de saúde. Auxiliar no monitoramento das medidas de controle dos riscos ambientais. Realizar 
atendimentos de emergência clínica e de acidentes de trabalho. Acompanhar as condições dos postos de trabalho. 
Controlar Absenteísmo por motivo de saúde. Elaborar laudos periciais sobre acidentes de trabalho, doenças profissionais 
e condições de insalubridade. Auxiliar no gerenciamento de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, 
lesões traumáticas e estudos epidemiológicos. Participar da elaboração e coordenação de atividades de prevenção de 
acidentes e programas de vacinação Realizar estudos ergonômicos das atividades e participar da elaboração da análise 
profissiográfica e do planejamento, instalação e funcionamento dos serviços médicos da Empresa. Realizar as atribuições 
de Médico e demais atividades inerentes ao empregado 

 

VAGA 
Médico Emergencista 

CARGA HORÁRIA MINIMA  
60H MENSAIS 

Seq. 
11 

VENCIMENTO BASE 
R$ 103,12 (HORA) 

(Cento e três reais e doze centavos). 
REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Medicina, experiência comprovada de no mínimo 06 (seis) meses (em sala de 
emergência, UTI ou SAMU), residência (em clínica médica, anestesia, cirurgia ou atendimento pré-hospitalar), com registro 
no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÃO GERAL 

Prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes tanto 
adultos como pediátricos, (em caso de não haver médicos especialistas em pediatria) em demanda espontânea, cuja 
origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos. Atender 
prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas 
pela SMS, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames 
subsidiários analisar e interpretar seus resultados; emitir diagnósticos; prescrever tratamentos; orientar os pacientes, 
aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar 
pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado) através 
do Sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Garantir a continuidade da atenção médica 
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ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção e transporte de pacientes 
críticos, realizar os atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico. Fazer controle de 
qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão intensivista e de assistência pré-hospitalar; garantir a 
continuidade da atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências da entidade até que 
outro profissional médico assuma o caso. Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência hospitalar à 
atividade do médico, realizar registros adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim 
como outros determinados pela SMS. Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de 
grande porte, de responsabilidade da Instituição. Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais 
de trabalho; executar outras tarefas correlatas à sua área de competência. Participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico científico da Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado. Obedecer ao Código de Ética 
Médica. Atuar em área e ambiente das salas de emergência, dos pronto-socorro, unidades intermediárias; Atuar no 
suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em pacientes que estão em estado crítico, que geralmente necessitam de 
um acompanhamento intensivo e monitorado; Ter contato com doentes agudamente enfermos, que estão sob risco 
iminente de morte e que demandam atendimento imediato e frequentemente serem submetidos a procedimentos 
complexos. 

 

VAGA 
Médico Ortopedista  

CARGA HORÁRIA 
60H MENSAIS 

Seq. 
12 

VENCIMENTO BASE 
R$ 103,12 (HORA) 

(Cento e três reais e doze centavos). 
REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Medicina e residência médica em ortopedia e traumatologia ou título de 
especialista em ortopedia e traumatologia, com registro no conselho de classe. 
ATRIBUIÇÃO GERAL 

Atuar em área e ambiente das salas de emergência, dos prontos-socorros, unidades intermediárias; Prestar assistência 
médica em ortopedia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à especialidade e executando tarefas afins; Clinicar 
e medicar pacientes dentro de sua especialidade; Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados 
relacionados a sua especialidade; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões 
normais para confirmar ou informar o diagnóstico; Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias 
específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; Manter registros dos pacientes, examinando-os, 
anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Prestar atendimento em urgências 
clínicas, dentro de atividades afins; Coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores 
de saúde da população; Assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 
Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou 
consentido pelo paciente ou seu representante legal; Respeitar a ética médica; Planejar e organizar qualificação, 
capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 
administração municipal; Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou 
internação hospitalar (caso indicado) contatar com a Central de Regulação Médica (CROSS), para colaborar com a 
organização e regulação do sistema de atenção às urgências; Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; Executar outras tarefas da mesma natureza ou 
nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

VAGA 
Médico Pediatra Clínico 

CARGA HORÁRIA 
60H MENSAIS 

Seq. 
13 

VENCIMENTO BASE 
R$ 103,12 (HORA) 

(Cento e três reais e doze centavos). 
REGIME DE TRABALHO 
Celetista 

REQUISITOS DE ESCOLARIDADE 

NÍVEL SUPERIOR – Curso Superior em Medicina e Especialização/Residência em Pediatria, com registro no conselho 
de classe. 
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ATRIBUIÇÃO GERAL 

Atuar em área e ambiente das salas de emergência, dos pronto-socorros, unidades intermediárias. Prestar assistência 
médica em pediatria efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à especialidade e executando tarefas afins; Clinicar 
e medicar pacientes dentro de sua especialidade; Realizar solicitação de exames- diagnósticos especializados 
relacionados a sua especialidade; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões 
normais para confirmar ou informar o diagnóstico; Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias 
específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; Manter registros dos pacientes, examinando-os, 
anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Prestar atendimento em urgências 
clínicas, dentro de atividades afins; Coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores 
de saúde da população; Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este 
tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; Respeitar a ética médica; Planejar e 
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e 
demais campos da administração municipal; Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade 
para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado) contatar com a Central de Regulação Médica (CROSS), para 
colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção às urgências; Executar outras tarefas da mesma natureza 
ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


