Anexo III
DESCRITIVO DE ATRIBUIÇÕES AOS CARGOS ADMINISTRATIVOS E TÉCNICOS CONFORME ANEXO I
EDITAL 03/2021 DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
HEJA – Hospital Estadual de Jaraguá
Dr. Sandino de Amorim
CARGO

AUXILIAR DE LIMPEZA

ASSISTENTE DE ARQUIVO

Carga horária
Semanal

44 Horas

44

Expediente

Escala 12/36
Dia

COMERCIAL

Descrição das Atividades
Profissional voltado para a higienização e a conservação de ambientes comerciais e organizacionais. Ele realiza a varrição do
chão e de carpetes, lavagem de vidraças, remoção de lixo, limpeza de banheiros, salas, quintal e áreas de convivência, em
horário comercial.
O Candidato deverá possuir experiência de no mínimo 6 meses no cargo.
Irá atuar com organização do arquivo da empresa e circulação interna de documentos, atender solicitações de pastas e
envelopes, fazer lançamentos em planilhas, catalogação, fazer a digitação de documentos dos departamentos em geral da
unidade, conforme demanda, fazer a classificação de codificação dos arquivos físicos e arquivos digitais.
O Candidato deverá possuir Ensino Médio completo , e 6 meses de experiência Mínima em cargos da área administrativa.

ENFERMEIRO (A)

44

Escala 12/36
Dia

Realiza Triagem de atendimento, Afere sinais vitais para consultas e exames, medidas antropométricas, gerencia equipe de
enfermagem, realiza curativos, administra medicamentos conforme prescrição médica, auxilia nos procedimentos ambulatoriais
e de urgência, supervisiona triagem oftalmológica, supervisiona o preparo dos pacientes e reposição de insumos das salas de
ultrassonográfica, auxilia médicos na realização de todos os exames, supervisiona a lavagem e assepsia do aparelho de EDA.,
Podendo Laborar em Horário Comercial ou regime 12/36.
O Candidato deverá possuir Ensino superior completo na área de Enfermagem, e 6 meses de experiência Mínima no cargo, e
registro da classe.
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MOTORISTA

TÉCNICO DE
IMOBILIZAÇÃO

44

44

COMERCIAL

Escala 12/36
Dia e Noite

Dirigir veículos leves, manobrar veículos, realizar verificações e manutenções básicas do veículo, demonstrar competências
pessoais, efetuar pagamentos e recebimentos, usar equipamentos e dispositivos especiais, comunicar-se, transportar pequenos
materiais, documentos e pessoas.
Dar apoio ao administrativo com fluxo de documentos e serviços externos, podendo ser local ou em outras Cidades.
Preparar e executar trações cutâneas, auxiliando o médico na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução
manual de fraturas e luxações.
Ensino Médio Completo.
Curso Técnico em Imobilização ortopédica. Experiência mínima de 06 (seis) meses na área Ortopédica.

TÉCNICO ENFERMAGEM

44

Escala 12/36
Noite

Triagem- aferição de sinais vitais, peso, altura, Auxiliar o médico em consulta, Acompanhar o paciente para a área destinada (
exames, consultas). Auxiliar ultrassom; Auxiliar endoscopia, Auxiliar ecocardiograma, Auxiliar oftalmologista, Administra
medicamentos, atua com curativos e primeiros socorros, atende demandas dos enfermeiros e demais áreas da saúde.
Experiência mínima de 06 (seis) meses no cargo, formação técnica e registro na classe.
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