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RESOLUÇÃO Nº 12/2019 
De 26 de julho de 2019 

 
Dá nova redação aos Anexos I e I-A do Plano Básico 

de Organização (PBO) da Fundação Municipal Irene 

Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, A Maternidade 

Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA 

Araraquara), e também aos anexos da Resolução do 

Conselho Curador nº 09/2019, de 22 de maio de 

2019. 

 
O CONSELHO CURADOR da Fundação Municipal Irene 

Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, A Maternidade Gota de Leite de Araraquara 

(FUNGOTA Araraquara), no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

extraordinariamente reunido em 26 (vinte e seis) de julho de 2019, considerando a 

proposta formulada pela Diretoria Executiva da Fundação e aprovada pelo Conselho 

Curador; 

 
R E S O L V E: 

 
Art. 1° Os Anexos I e I-A do Plano Básico de Organização 

(PBO) da Fundação, bem como os anexos da Resolução do Conselho Curador nº 

09/2019, de 22 de maio de 2019, passam a vigorar conforme redação dos anexos desta 

Resolução. 

 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

CONSELHO CURADOR da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, 

A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara), aos 26 (vinte e 

seis) dias do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove). 

 
FLÁVIA SALETTI GRECCO DOTOLI 

Presidenta do Conselho Curador



 

 

 

 

 

 

 

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara) 
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP – CEP 14.801-340 

2 

ANEXO I DO PLANO BÁSICO DE ORGANIZAÇÃO (PBO) DA FUNGOTA ARARAQUARA 

(De acordo com o reajuste concedido pela Resolução nº 06/2019 do Conselho Curador) 

EMPREGOS EFETIVOS 

CBO EMPREGO DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 
REQUISITOS PARA 
PROVIMENTO 

VAGAS C.H.   
SALÁRIO-

BASE 

4141-

05 
Almoxarife 

Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais 

em almoxarifados, armazéns e depósitos. Fazer os 

lançamentos da movimentação de entradas e saídas e 

controlar os estoques. Distribuir produtos e materiais a 

serem expedidos. Organizar o almoxarifado para facilitar 

a movimentação dos itens armazenados e a armazenar. 

Manter atualizado todo o estoque de materiais e 

produtos e alertar os superiores acerca da necessidade 

de reposição, observando, quando o caso o prazo de 

validade dos mesmos. Executar outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 

Ensino médio completo 

e curso de informática 

(pacote Office). 

5 
40h 

semanais 
R$ 1.946,50 

2124-

05 

Analista De 

Sistemas 

Executar as atividades de análise para estabelecimento 

da utilização de sistemas de processamento automático 

de dados, estudando e organizando as necessidades dos 

usuários, possibilidades e métodos pertinentes, para 

assegurar exatidão, confiabilidade, integração e rapidez 

dos diversos sistemas e das informações, fazendo uso de 

equipamentos e recursos disponíveis para a consecução 

Curso Superior em 

Análise de Sistema. 
3 

40h 

semanais 
R$ 2.840,97 
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dessas atividades. 

2521-

05 

Assistente 

Administrativo 

Executar as atividades administrativas, logísticas e de 

apoio técnico especializados em projetos e atividades 

desenvolvidas em qualquer unidade da Fundação, 

baseadas em procedimentos internos, fazendo uso de 

equipamentos e recursos disponíveis para a consecução 

dessas atividades, e recursos disponíveis para a 

consecução dessas atividades, podendo ainda ser 

responsável pela supervisão, coordenação e elaboração 

de todo tipo de fatura do SUS e outros convênios, 

apresentando-as dentro do prazo estabelecidos, 

elaborar relatórios de atividades e indicadores de 

produção. 

Curso Superior em 

Administração de 

Empresas ou 

Administração Pública. 

20 
40h 

semanais 
R$ 2.193,34 

2516-

05 

Assistente 

Social 

Executar as atividades de planejamento, supervisão, 

coordenação, elaboração, execução e avaliação de 

estudos, pesquisas, planos, programas e projetos de 

políticas sociais que atendam às necessidades e 

interesse da população bem como dos servidores da 

Fundação, prestando serviços de âmbito social, 

individualmente e/ou em grupos, identificando e 

analisando seus problemas e necessidades materiais e 

sociais, aplicando métodos e processos básicos de 

inclusão social, fazendo uso de equipamentos e recursos 

disponíveis para a consecução dessas atividades. 

Curso Superior em 

Serviço Social, com 

registro no conselho de 

classe. 

5 
30h 

semanais 
R$ 2.840,97 
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4110-

05 

Auxiliar 

Administrativo 

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. 

Ensino médio 

completo. 
20 

40h 

semanais 
R$ 1.160,23 

2522-

10 
Contador 

Executar as atividades de planejamento na área contábil 

e execução de acordo com contabilização privada e 

pública, fazendo uso de equipamentos e recursos 

disponíveis para a consecução dessas atividades. 

Curso Superior em 

Ciências Contábeis com 

registro no conselho de 

classe. 

3 
40h 

semanais 
R$ 2.840,97 

2235-

45 

Enfermeiro 

Obstetra / 

Obstetriz 

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 

Curso Superior em 

Enfermagem com curso 

de especialização em 

Enfermagem Obstétrica 

ou Curso Superior de 

Obstetrícia (Obstetriz), 

com registro no 

conselho de classe. 

35 
36h 

semanais 
R$ 3.331,25 
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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 
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tarefas afins;  Realizar demais atividades funcionais 

inerentes ao cargo, conforme normas técnicas e éticas 

da Instituição e da Profissão. 

2235-

25 

Enfermeiro – 

Especialidade 

Uti Neonatal E 

Pediátrica 

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 orientar 

Curso Superior em 

Enfermagem e 

Especialização em 

Terapia Intensiva 

neonatal/Pediátrica, 

com registro no 

conselho de classe. 

20 
36h 

semanais 
R$ 3.331,25 
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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 
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inerentes ao cargo, conforme normas técnicas e éticas 

da Instituição e da Profissão. 

2235-

05 

Enfermeiro 

Hospitalar 

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 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. 

Curso Superior em 

Enfermagem com 

registro no conselho de 

classe. 

20 
36h 

semanais 
R$ 2.840,97 
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2142-

05 

Engenheiro 

Civil - 

Especialidade 

Engenharia 

Clínica 

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. 

Curso Superior em 

Engenharia Civil e 

especialização em 

Engenharia Clínica, com 

registro no conselho de 

classe. 

1 
30h 

semanais 
R$ 6.287,40 

2234-

05 
Farmacêutico 

Executar as atividades de supervisão, coordenação, 

análise e execução de exames e emissão de laudos 

técnicos pertinentes às análises clínicas e fiscalização no 

âmbito da vigilância sanitária, assim como tarefas 

relacionadas com a composição, controle e 

fornecimento de medicamentos para atender a receitas 

médicas, fazendo uso de equipamentos e recursos 

disponíveis para a consecução dessas atividades. 

Curso Superior em 

Farmácia, com registro 

no conselho de classe. 

12 
40h 

semanais 
R$ 2.840,97 

2236-

05 
Fisioterapeuta 

Desenvolver atividades na área de Fisioterapia 

Hospitalar junto aos pacientes das UTI neonatal e 

pediátrica, bem como aos nenonatos da UCI, quando 

necessário; Realizar atendimentos a pacientes visando 

ao suporte integral respiratório, buscando o controle de 

sintomas, prevenção e alívio de sofrimento; Realizar 

atendimentos individualizados e grupais, acompanhando 

visitas multidisciplinares e atuando na discussão de 

casos; promover a boa comunicação entre pacientes, 

familiares/cuidadores e equipe de saúde;  avaliar e 

Curso Superior em 

Fisioterapia e 

especialização em 

fisioterapia neonatal e 

pediátrica, com registro 

no conselho de classe. 

15 
30h 

semanais 
R$ 2.840,97 
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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); orientar os cuidados relacionados 

ao processo do adoecimento quando da alta do 

paciente, bem como cuidados para manutenção da 

qualidade de  vida do paciente e família; Realizar a 

avaliação e tratamento de limitações funcionais e 

respiratórias decorrentes do adoecimento e 

hospitalização, da eminência da morte, da perda e do 

luto. Participar em atividades de formação acadêmica de 

alunos de graduação, residentes e estagiários, 

colaborando em pesquisas na área de Cuidados; 

Participar de reuniões multiprofissionais com a Equipe, 

bem como reuniões institucionais como Grupos de 

Trabalho e Equipe Multiprofissional; Manter-se 

atualizado em relação às tendências e inovações 

tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades 

do setor/curso e departamento e executar outras tarefas 

correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu 

superior. 

2238-

10 
Fonoaudiólogo 

Executar atividades visando a identificar problemas ou 

deficiências auditivas, orais, coordenando, orientando e 

aplicando técnicas adequadas para o aperfeiçoamento 

e/ou a reabilitação, fazendo uso de equipamentos e 

Curso Superior em 

Fonoaudiologia, com 

registro no conselho de 

classe. 

3 
40h 

semanais 
R$ 2.840,97 



 

 

 

 

 

 

 

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara) 
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP – CEP 14.801-340 

11 

recursos disponíveis para a consecução dessas 

atividades. 

2231-

49 

Médico – 

Especialidade 

Uti Neonatal E 

Pediátrica 

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.  

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 

25 

HORISTA 

(mínimo 24 

horas/mês) 

R$ 103,12 

P/Hora 
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da residência Médica 

em Neonatologia ou 

Medicina Intensiva 

Pediátrica realizada em 

Centro Formador 

reconhecido pela SBP 

ou pela AMIB. 

2253-

20 

Médico - 

Especialidade 

Em  

Ultrassonografi

a 

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. 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização OU 

Residência em 

Ultrassonografia, com 

registro no conselho de 

classe. 

15 

HORISTA 

(mínimo 24 

horas/mês) 

R$ 103,12 

P/Hora 

2251-

51 

Médico -

Especialidade 

Em 

Anestesiologia 

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. 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização OU 

Residência em 

Anestesiologia, com 

registro no conselho de 

20 

HORISTA 

(mínimo 48 

horas/mês) 

R$ 103,12 

P/Hora 
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classe. 

2231-

32 

Médico -

Especialidade 

Ginecologia / 

Obstetrícia 

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. 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Ginecologia e 

Obstetrícia, com 

registro no conselho de 

classe. 

30 

HORISTA 

(mínimo 48 

horas/mês) 

R$ 103,12 

P/Hora 

2231-

49 

Médico -

Especialidade 

Pediatria 

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. 

Curso Superior em 

Medicina e 

Especialização ou 

Residência em 

Pediatria, com registro 

no conselho de classe. 

25 

HORISTA 

(mínimo 48 

horas/mês) 

R$ 103,12 

P/Hora 

7823-

10 

Motorista 

(Categoria “C”, 

“D” ou “E”) 

Executar atividades de condução de veículos da 

Fundação ou fora dele, transportando passageiros ou 

cargas, equipamentos de diversos modelos, baseados 

em procedimentos internos. 

Ensino Fundamental 

Completo, e CNH 

categoria “C”, “D” ou 

“E”. 

5 
40h 

semanais 
R$ 1.374,07 

2237-

10 
Nutricionista 

Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar as 

Unidades de Alimentação e Nutrição; Planejar, 

acompanhar, avaliar e supervisionar os cardápios, 

adequando-os ao perfil da clientela atendida, 

respeitando os hábitos alimentares; Coordenar e 

Curso Superior em 

Nutrição, com registro 

no conselho de classe. 

5 
40h 

semanais 
R$ 2.840,97 
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executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e 

custo das refeições/preparações culinárias; Planejar, 

implantar, coordenar e supervisionar as atividades de 

pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de 

refeições e/ou preparações culinárias;  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); Planejar, implantar, coordenar e supervisionar 

as atividades de higienização de ambientes, veículos de 

transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; 

Planejar, coordenar, supervisionar e/ou executar 

programas de treinamento, atualização e 

aperfeiçoamento de colaboradores; Colaborar com as 

autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; 

Participar de programas de estágio, de treinamento e de 

educação em serviço, na orientação e supervisão de 

alunos e funcionários; Definir, planejar, organizar, 

supervisionar e avaliar as atividades de assistência 

nutricional aos clientes/pacientes, segundo níveis de 

atendimento em Nutrição; Elaborar a prescrição 

dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico 

nutricional; registrar, em prontuário do cliente/paciente, 

a prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo 

com protocolos pré-estabelecidos pelo serviço e 

aprovado pela instituição; elaborar, implantar e atualizar 



 

 

 

 

 

 

 

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara) 
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP – CEP 14.801-340 

15 

o Manual de Dietas Hospitalares; Interagir com a equipe 

multiprofissional, definindo com esta, sempre que 

pertinente, os procedimentos complementares à 

prescrição dietética; 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 público ou particular que 

possa interferir no regular andamento do serviço 

prestado. Acompanhar as atividades do lactário 

relacionadas ao preparo e manipulação de leite humano, 

fórmulas e dietas enterais. 

4222-

05 

Operador de 

Telefonia 

Operar equipamentos, atender, transferir, cadastrar e 

completar chamadas telefônicas. Auxiliar usuários, 

durante o contato telefônico, fornecendo informações 

básicas solicitadas. 

Ensino médio 

completo. 
5 

36h 

semanais 
R$ 1.429,86 

5174-

10 
Porteiro 

Executar atividades operacionais e de manutenção de 

nível básico e de apoio nas diversas áreas da Fundação, 

baseadas em procedimentos internos, controlar o fluxo 

de pessoas fazendo uso de equipamentos e recursos 

disponíveis para a consecução dessas atividades. 

Realizar a inspeção dos quartos após o horário de visita e 

conferir, diariamente, o censo do hospital. 

Ensino médio 

completo. 
10 

40h 

semanais 
R$ 1.160,23 
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2412-
35 

Procurador 

Fundacional 

Desenvolver, privativamente, a advocacia pública em 

nome do Fundação, prestando assistência e assessoria 

em assuntos de natureza jurídica, atuando em qualquer 

foro ou instância em nome da Fundação, nos feitos em 

que seja autor, réu, assistente ou oponente, no sentido 

de resguardar seus interesses; prestar, privativamente, 

assessoria jurídica às unidades administrativas da 

Fundação, emitindo pareceres através de pesquisas da 

legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções 

regulamentares; estudar e redigir minutas de atos 

normativos de naturezas diversas, bem como 

documentos contratuais de toda espécie, em 

conformidade com as normas legais; interpretar normas 

legais e administrativas diversas, para, privativamente, 

responder a consultas das unidades da Fundação e dos 

colegiados fundacionais, analisando as questões 

formuladas e orientando quanto aos procedimentos 

cabíveis; fazendo uso de equipamentos e recursos 

disponíveis para a consecução dessas atividades. 

Curso Superior em 

Direito e inscrição na 

Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB). 

5 
40h 

semanais 
R$ 6.751,91 

2515-

10 
Psicólogo 

Executar as atividades relativas à prestação de 

assistência na área de saúde mental, atendimento e 

orientação na área educacional e social, análise de 

ocupações e acompanhamento de avaliação de 

desempenho de pessoal, colaborando com equipes 

multiprofissionais, aplicando testes, métodos ou técnicas 

da psicologia aplicada no trabalho, nas diversas unidades 

Curso Superior em 

Psicologia, com registro 

no conselho de classe. 

5 
40h 

semanais 
R$ 2.840,97 
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da Fundação, fazendo uso de equipamentos e recursos 

disponíveis para a consecução dessas atividades. 

4221-

15 
Recepcionista 

Responsabilizar-se pelo atendimento ao público em 

geral, pela execução de serviços administrativos gerais, 

cálculos e coletas de dados controles financeiros e 

outras nas diversas áreas da Fundação, baseadas em 

procedimentos internos, fazendo uso de equipamentos 

e recursos disponíveis para a consecução dessas 

atividades. 

Ensino Médio 

Completo. 
30 

40h 

semanais 
R$ 1.160,23 

7156-

10 

Reparador 

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 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 

Ensino Médio 

Completo, Carteira de 

Habilitação Categoria 

“B”, comprovação de 

experiência de no 

mínimo 6 (seis) meses 

em manutenção 

predial e Certificado 

NR-35. 

6 
40h 

semanais 
R$ 1.744,69 
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interferir no regular andamento do serviço prestado. 

3131-

30 

Técnico 

Eletricista 

Planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e 

projetos, participar no desenvolvimento de processos, 

realizar projetos, operar sistemas elétricos e executar 

manutenção na parte elétrica das prédios mantidos pela 

Fundação a qualquer título. 

Curso de nível 

médio/técnico de 

Eletricista Instalador e 

Certificados NR-10 e 

NR-35. 

5 
40h 

semanais 
R$ 1.946,50 

3511-

05 

Técnico em 

Contabilidade 

Realizar atividades inerentes à contabilidade privada e 

pública, regularizando informações, regularizam 

empresa, identificam documentos. Atender às 

solicitações dos órgãos de controle. Executar a 

contabilidade geral, operacionalizando a contabilidade 

de custos e efetuam contabilidade gerencial. Realizar 

controle patrimonial. 

Curso de nível 

médio/técnico de 

Contabilidade. 

3 
40h 

semanais 
R$ 1.946,50 

3222-

05 

Técnico Em 

Enfermagem 

Hospitalar 

Assistir ao Enfermeiro na prestação de cuidados diretos 

de enfermagem em estado grave, na prevenção e no 

controle sistemático da infecção hospitalar, na 

prevenção e controle de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de saúde; 

Executar atividades de assistência de enfermagem nas 

áreas de atuação da Instituição, excetuadas as privativas 

do Enfermeiro da respectiva área; Prestar cuidados de 

enfermagem pré e pós operatórios; Circular em sala de 

cirurgia e instrumentar; Executar atividades de 

desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de 

trabalho e dar continuidade aos plantões; Realizar 

Curso Técnico de 

Enfermagem com 

registro no conselho de 

classe. 

120 
36h 

semanais 
R$ 1.946,50 
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demais atividades funcionais inerentes ao cargo, 

conforme normas técnicas e éticas da Instituição e da 

Profissão. 

322-

05 

Técnico em 

enfermagem na 

Área de 

Obstetrícia 

Assistir ao Enfermeiro  na prestação de cuidados diretos 

de enfermagem em estado grave, na prevenção e no 

controle sistemático da infecção hospitalar, na 

prevenção e controle de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de saúde; 

Executar atividades de assistência de enfermagem na 

área obstétrica e ginecológica (pré, trans e pós-parto), 

excetuadas as privativas do Enfermeiro da respectiva 

área; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós 

operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; 

Executar atividades de desinfecção e esterilização; 

Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade 

aos plantões; Realizar demais atividades funcionais 

inerentes ao cargo, conforme normas técnicas e éticas 

da Instituição e da Profissão. 

Curso Técnico de 

Enfermagem com 

registro no conselho de 

classe e experiência de 

06 (seis) meses, 

comprovada em 

carteira profissional ou 

através de declaração 

de estabelecimento de 

saúde, que comprovem 

a atuação na área de 

obstetrícia. 

60 
36h 

semanais 
R$ 1.946,50 

3222-

05 

Técnico em 

enfermagem na 

Área de uti 

neonatal e 

pediátrica 

Assistir ao Enfermeiro  na prestação de cuidados diretos 

de enfermagem em estado grave, na prevenção e no 

controle sistemático da infecção hospitalar, na 

prevenção e controle de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de saúde; 

Executar atividades de assistência de enfermagem na 

área de UTI neonatal e pediátrica, excetuadas as 

privativas do Enfermeiro da respectiva área; Prestar 

Curso Técnico de 

Enfermagem, com 

registro no conselho de 

classe e experiência de 

06 (seis) meses, 

comprovada em 

carteira profissional ou 

através de declaração 

40 
36h 

semanais 
R$ 1.946,50 
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cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Circular 

em sala de cirurgia e instrumentar; Executar atividades 

de desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de 

trabalho e dar continuidade aos plantões; Realizar 

demais atividades funcionais inerentes ao cargo, 

conforme normas técnicas e éticas da Instituição e da 

Profissão. 

de estabelecimento de 

saúde, que comprovem 

a atuação na área de 

neonatologia, medicina 

intensiva ou 

emergência. 

2234-

05 

Técnico Em 

Farmácia 

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. 

Curso Técnico em 

Farmácia. 
20 

40h 

semanais 
R$ 1.946,50 

3171-

10 

Técnico Em 

Informática 

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 

Curso de nível 

médio/técnico em 

Informática. 

3 
40h 

semanais 
R$ 1.946,50 
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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. 

3516-

05 

Técnico Em 

Segurança Do 

Trabalho 

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 disponíveis 

para a consecução dessas atividades. 

Curso Técnico em 

Segurança do trabalho, 

com registro do 

certificado de 

conclusão no 

Ministério do Trabalho. 

3 
40h 

semanais 
R$ 1.946,50 

2239-

05 

Terapeuta 

Ocupacional 

Executar as atividades relativas à prevenção, 

tratamento, desenvolvimento e reabilitação de 

pacientes e/ou acompanhantes com deficiência física 

e/ou psíquica, promovendo atividades com fins 

específicos, para ajuda-los na sua recuperação e 

integração social, nas diversas unidades da Fundação, 

Curso Superior em 

Terapia Ocupacional, 

com registro no 

conselho de classe. 

4 
30h 

semanais 
R$ 2.840,97 
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fazendo uso de equipamentos e recursos disponíveis 

para a consecução dessas atividades. 
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ANEXO I-A DO PLANO BÁSICO DE ORGANIZAÇÃO (PBO) DA FUNGOTA ARARAQUARA 

(De acordo com o reajuste concedido pela Resolução nº 06/2019 do Conselho Curador) 

EMPREGOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES ATRIBUÍDAS À FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES “VOVÓ 

MOCINHA” – FUNGOTA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.601, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018 

CBO EMPREGO DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 
REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 
VAGAS C.H. 

SALÁRIO-
BASE 

2516-
05 

Assistente 
Social 

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; 

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

5 30h 
semanais 

R$ 2.840,97 
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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. 

2235-
05 

Enfermeiro 
Assistencial 

Elaborar, implementar e supervisionar, em conjunto 
com a equipe médica, o Protocolo de Atenção em 
Emergências (PAE) nas bases do acolhimento, pré-
atendimento, 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 

Curso Superior em 
Enfermagem, com 
registro no conselho 
de classe. 

40 36h 
semanais 

R$ 2.840,97 
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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. 

2234-
05 

Farmacêutico 
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. 

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

15 40h 
semanais 

R$ 2.840,97 
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2251-
25 

Médico 
Clínico 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 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 

Curso Superior em 
Medicina, com 
Registro no conselho 
de classe. 

150 HORISTA 
(mínimo 60 
horas/mês) 

R$ 103,12 

p/ hora 
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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. 

2251-
40 

Médico do 
Trabalho 

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 

Curso Superior em 
Medicina e 
especialização ou 
residência em 
medicina do 
trabalho, com 
registro no conselho 
de classe. 

3 HORISTA 
(mínimo 60 
horas/mês) 

R$ 103,12 

P/ hora 
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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. 

 Médico 
Emergencista 

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 

Curso Superior em 
Medicina, registro no 
conselho de classe e, 
alternativamente (I) 
experiência 
comprovada de no 
mínimo 06 (seis) 
meses (em sala de 
emergência, UTI ou 
SAMU) ou (II) 
residência médica em 
alguma das seguintes 
áreas: clínica médica, 
emergência médica, 
anestesiologia, 
cirurgia geral, 
medicina intensiva 
ou atendimento pré-

80 HORISTA 
(mínimo 60 
horas/mês) 

R$ 103,12 

P/ hora 
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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 

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 

hospitalar. 
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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. 

2252-
70 

Médico 
Ortopedista 

Atuar em área e ambiente das salas de emergência, 
dos pronto-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 

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. 

20 HORISTA 
(mínimo 60 
horas/mês) 

R$ 103,12 

P/ hora 
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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 
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de complexidade associadas ao seu cargo. 

2251-
24 

Médico 
Pediatra 
Clínico 

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 

Curso Superior em 
Medicina e 
Especialização ou 
Residência em 
Pediatria, com 
registro no conselho 
de classe. 

70 HORISTA 
(mínimo 60 
horas/mês) 

R$ 103,12 

P/ hora 
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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. 

7825 Motorista 
(categoria 

“C”, “D” ou 
“E”) 

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, 

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

10 40h 
semanais 

R$ 1.374,07 



 

 

 

 

 

 

 

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA Araraquara) 
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP – CEP 14.801-340 

34 

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. 

 

4221-
05 

Recepcionista 
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. 

Ensino Médio 
Completo. 

15 40h 
semanais 

R$ 1.160,23 

3222-
30 

Técnico de 
Enfermagem 
Assistencial 

Assistir o enfermeiro quando solicitado. Controlar 
os sinais vitais dos pacientes; Auxiliar na recepção 
dos pacientes, pequenas cirurgias, suturas e 

Curso Técnico de 
Enfermagem, com 
registro no conselho 

60 36h 
semanais 

R$ 1.946,50 
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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. 

de classe. 

3251-
15 

Técnico de 
Farmácia 

Realizar operações farmacotécnicas. Conferir 
fórmulas. Efetuar manutenção de rotina em 
equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos 
das matérias primas. Controlar estoques, condições 
de armazenamento e prazos de validade. Realizar 
testes de qualidade de matérias primas, 
equipamentos e ambiente. Trabalhar de acordo 
com as boas práticas de manipulação e 
dispensação. Documentar atividades e 
procedimentos da manipulação farmacêutica. 
Seguir procedimentos operacionais padrões. 
Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

Curso Técnico de 
Farmácia. 

20 40h 
semanais 

R$ 1.946,50 

3226-

05 

Técnico De 

Imobilização 

Ortopédica 

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, 

Curso Técnico de 

Imobilização 

Ortopédica, com 

registro no conselho 

de classe. 

10 36h 

semanais 

R$ 1.946,50 
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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. 


