
PROCESSO SELETIVO HRC 2019.02
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

A301
CONTROLISTA DE

ACESSO

HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL
AMPLA
DISPUTA

PCD

Certificado, devidamente registrado,
de conclusão de curso de ensino
médio, fornecido por instituição de
ensino reconhecida pelo ministério
da educação.

CR10 9 1 44h R$1.055,96 R$60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Executar tarefas de orientação e informação em geral, controlando o fluxo de pessoas; Zelar pela
guarda do patrimônio; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo
com as necessidades institucionais.

A302
TÉCNICO EM

ENFERMAGEM DO
TRABALHO

HABILITAÇÃO
VAGAS CH

SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)

TOTAL
AMPLA
DISPUTA PCD

Certificado, devidamente registrado,
de conclusão de curso de ensino
médio, fornecido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério
da Educação, acrescido de
certificado de conclusão de curso
Técnico em Enfermagem do
Trabalho, reconhecido pelo Ministério
da Educação e registro ativo no
conselho de classe do estado do
Ceará.

CR10 9 1 44h R$1.306,39 R$60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Auxiliar o Médico e/ou Enfermeiro do Trabalho nas atividades relacionadas a medicina ocupacional.
Realizar a aplicação de vacinas de acordo com o programa de imunização implantado pela Medicina do
Trabalho. Organizar o atendimento geral e diário dos exames admissionais, periódicos, demissionais e
especiais. Participar com o enfermeiro do planejamento, programação e orientação das atividades de
enfermagem do trabalho nos programas de educação sanitária, estimulando hábitos sadios para prevenir
doenças profissionais e melhorar as condições de saúde dos trabalhadores. Participar da execução de
programas na área de saúde ocupacional e prevenção de acidentes. Auxiliar na organização de arquivos,
prontuários médicos e registros de dados de saúde, além de envio e recebimento de documentos pertinentes
a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados. Zelar pela segurança individual e
coletiva utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços. Desenvolver
suas atividades, aplicando normas e procedimentos biossegurança. Zelar pela guarda, conservação,
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de
trabalho. Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as
necessidades institucionais.

A303 TÉCNICO EM HABILITAÇÃO VAGAS CH SALÁRIO VALOR DA



PROCESSO SELETIVO HRC 2019.02
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

INFORMÁTICA BASE (R$) INSCRIÇÃO
(R$)TOTAL

AMPLA
DISPUTA

PCD

Certificado, devidamente registrado,
de conclusão de curso de ensino
médio, fornecido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério
da Educação, acrescido de
certificado de conclusão de curso
Técnico em Informática, reconhecido
pelo Ministério da Educação.

CR10 9 1 40h R$1.986,28 R$60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Fazer montagem e manutenção de computadores; Prestar suporte aos usuários internos; Prestar
suporte à rede de computadores e ferramentas LibreOffice; Fazer cabeamento estruturado; Acompanhar
rotinas de backup; Auxiliar usuários no manuseio dos sistemas ligadas à assistência e ao administrativo;
Participar da implantação e manutenção de sistemas, bem como desenvolver trabalhos de montagem,
simulação e testes de programas; Criar usuários de Rede (AD) no SRV de domínio com suas respectivas
permissões; Prestar suporte CFTV (monitorização, disponibilização de imagens) , mediante prévia
autorização da gerência ou direção de área; Resgatar arquivos mediante backup; Notificar e informar ao
Help Desk sobre qualquer falha ocorrida na utilização dos sistemas; Fazer manutenção preventiva e
corretiva; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional e pertinentes ao cargo; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

NÍVEL SUPERIOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL
AMPLA
DISPUTA PCD

A401 ANALISTA DE RH

Diploma, devidamente registrado de
curso de graduação em Psicologia,
Administração, Recursos Humanos
com pós graduação na área de
gestão de pessoas e experiência
profissional de no mínimo 06 (seis)
meses ininterruptos como analista de
RH ou Psicóloga Organizacional.

CR10 9 1
44h

R$3.859,64 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Acompanhar processos seletivos; Acompanhar as convocações do quadro reserva de processos
seletivos; Acompanhar admissões; Realizar treinamento do Programa de Integração; Realizar os
procedimentos necessários à contratação temporária; Analisar a documentação necessária nos casos de
alteração de cargo, transferência, aumento ou diminuição de carga horária e promoções; Acompanhar
avaliações de desempenho; Elaborar relatórios de análise dos indicadores; Participar das Comissões de
Avaliação de Desempenho; Elaborar a Ata da Reunião da Comissão de Avaliação de Desempenho para
homologação; Acompanhar a aplicação de penalidades deliberadas pela Comissão de Desempenho junto ao
Gestor; Acompanhar os desligamentos realizados e prestar apoio ao gestor quando solicitado a presença do
RH; Prestar informações e esclarecimentos aos funcionários da instituição acerca de assuntos relacionados
ao regulamento e normas internas; Apoiar e promover a realização de treinamentos; Participar e colaborar
com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS



PROCESSO SELETIVO HRC 2019.02
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL
AMPLA
DISPUTA

PCD

A501
MÉDICO

ANESTESIOLOGISTA

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo ministério
da educação com certificado de
conclusão de residência médica em
anestesiologia, reconhecido pela
comissão nacional de residência
médica ou título de especialista em
anestesiologia, reconhecido pela
associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará

CR10 9 1
24h

R$7.494,18 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Avaliação pré-anestésica; Realização de Interconsultas; Evolução e alta da Sala de Recuperação
Pós Anestesia - SRPA; Punção lombar quando solicitado pelo hospital; Aplicar anestesia para cirurgias e
exames especializados, administrando substâncias anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes com
processos intensos e possibilitar a realização dos referidos exames e intervenções cirúrgicas; Reconhecer
os mecanismos e etiopatogenia; Diagnosticar e tratar a dor aguda e crônica; Participar ativamente de
capacitações e treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar
melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado;
Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas
nas unidades do ISGH, na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das
políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino,
pesquisa e e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

A502
MÉDICO CIRURGIÃO

GERAL

HABILITAÇÃO
VAGAS CH

SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)

TOTAL
AMPLA
DISPUTA

PCD

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo ministério
da educação com certificado de
conclusão de residência médica em
cirurgia geral, reconhecido pela
comissão nacional de residência
médica ou título de especialista em
cirurgia geral, reconhecido pela
associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h R$7.494,18 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRC 2019.02
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Passagem do quadro de cirurgias previstas; Oferecer cuidado e atenção para todos os pacientes
que são admitidos no hospital para intervenção cirúrgica pela cirurgia geral; Admitir os pacientes na Clínica
Cirúrgica (Checar exames - pré operatório e pós operatório); Realizar cirurgias eletivas e de emergência dos
pacientes das clinicas e UTI; Realizar procedimentos cirúrgicos invasivos; Encaminhar e ou acompanhar o
paciente para a SRPA (Sala de Recuperação Pós-Anestésica) ou UTI; Responder pareceres; Fazer
anotações nos prontuários, no livro de registro da unidade e planilhas; Realizar consultas ambulatoriais de
pós-operatório quando designados. Orientar internos e residentes nas atividades diárias, bem como
acompanhar os seminários e as discussões de casos garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico,
contribuindo para a formação profissional ética; Realizar melhorias assistências através de ferramentas
gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências
estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na melhoria contínua da
assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de segurança do paciente na instituição;
Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades
institucionais.

A503
MÉDICO CIRURGIÃO

VASCULAR

HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL
AMPLA
DISPUTA

PCD

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo ministério
da educação com certificado de
conclusão de residência médica em
cirurgia vascular, reconhecido pela
comissão nacional de residência
médica ou título de especialista em
cirurgia vascular, reconhecido pela
associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h R$7.494,18 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Desempenhar atribuições relativas à sua área de atuação, desenvolvendo atividades de
planejamento, coordenação, programação ou execução especializada, em grau de maior complexidade, de
trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas várias especialidades médicas ligadas à saúde física
e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e
atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as
necessidades institucionais.

A504 MÉDICO CLÍNICA
MÉDICA 24HS

HABILITAÇÃO
VAGAS

CH SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL
AMPLA
DISPUTA

PCD



PROCESSO SELETIVO HRC 2019.02
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo ministério
da educação com certificado de
conclusão de residência médica em
Clínica Médica ou outra
especialidade clínica, reconhecido
pela comissão nacional de residência
médica ou título de especialista em
Clínica Médica ou outra
especialidade clínica, reconhecido
pela associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h R$7.494,18 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Desempenhar atribuições relativas à sua área de atuação, desenvolvendo atividades de
planejamento, coordenação (quando necessário), programação ou execução especializada, em grau de
maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da vida e da saúde individual nas várias
especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico do organismo
humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da
saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas;
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; Participar das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

A505
MÉDICO

EMERGENCISTA -
DIARISTA

HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL
AMPLA
DISPUTA

PCD

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo ministério
da educação com certificado de
conclusão de residência médica em
clínica médica ou cirurgia geral ou
anestesiologia ou medicina de
emergência ou UTI ou infectologia,
reconhecido pela comissão nacional
de residência médica ou título de
especialista em clínica médica ou
cirurgia geral ou anestesiologia ou
medicina de emergência ou UTI ou
infectologia, reconhecido pela
associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h R$8.375,09 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRC 2019.02
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com
protocolo de Manchester adotado na unidade, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco. Garantir a
continuidade da atenção médica ao paciente grave, até seu direcionamento à Unidade de Terapia Intensiva
ou serviço de Referência e 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; Participar das
reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência e time de
liderança; Prestar atendimento médico de qualidade aos pacientes triados de acordo com o protocolo de
Manchester; Atender mesmo que fora do perfil da unidade de emergência do HRC aqueles pacientes com
instabilidade hemodinâmica ou sem condições clínicas de buscar o serviço pactuado; Evoluir, avaliar e
reavaliar, bem como prescrever aqueles pacientes que estejam nas dependências da emergência do HRC;
Definir conduta para os pacientes no prazo máximo de 6h; Preencher AIH e solicitação de transferência
interna ou externa daqueles pacientes que devam permanecer internados; Participar ativamente de
capacitações e treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar
melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado;
Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas
nas unidades do ISGH, na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das
políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

A506 MÉDICO
INFECTOLOGISTA

HABILITAÇÃO
VAGAS CH

SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)

TOTAL
AMPLA
DISPUTA PCD

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo ministério
da educação com certificado de
conclusão de residência médica em
infectologia, reconhecido pela
comissão nacional de residência
médica ou título de especialista em
infectologia, reconhecido pela
associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h R$7.494,18 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRC 2019.02
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Aplicar as atividades propostas pelo Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar;
Participar da elaboração do regimento interno do setor; Notificar os casos de infecções relacionadas á
assistência á saúde; Participar da elaboração do diagnóstico epidemiológico da instituição para elaboração
das estratégicas de intervenção; Identificar ocorrência de surtos na instituição, além de programar e executar
medidas para a contenção; Implementar e supervisionar as normas e rotinas técnico- operacionais, visando
á prevenção e controle das infecções; Atuar na capacitação do quadro de funcionários e profissionais da
instituição, no que diz respeito á prevenção e controle de infecções hospitalares; Promover o uso racional de
antimicrobianos na instituição através da auditoria com aconselhamento, participação na elaboração do
plano terapêutico e divulgação das padronizações; Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações
providas pelo sistema de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as medidas de
controle propostas pelos membros executores do setor; Elaborar e divulgar, regulamente, relatórios e
comunicar, periodicamente, á autoridade máxima de instituição e ás chefias de todos os setores do hospital
a situação do controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na comunidade hospitalar;
Auxiliar a implementação e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, visando
limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital, por meio de medidas de
precaução e de isolamento; Adequar e implementar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais,
visando a prevenção e ao tratamento das infecções hospitalares e outras atividades relacionadas a função;
Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de segurança do paciente na instituição; Monitorizar e
analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades
do ISGH, na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de
segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

A507
MÉDICO

NEUROCIRURGIÃO

HABILITAÇÃO
VAGAS CH

SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)

TOTAL
AMPLA
DISPUTA

PCD

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo ministério
da educação com certificado de
conclusão de residência médica em
neurocirurgia, reconhecido pela
comissão nacional de residência
médica ou título de especialista em
neurocirurgia, reconhecido pela
associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h R$7.494,18 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Desempenhar atribuições relativas à sua área de atuação, desenvolvendo atividades de
planejamento, coordenação, programação ou execução de atividades especializadas de sua área, em grau
de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas várias especialidades
médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e cirúrgico do organismo
humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica; Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as
necessidades institucionais.



PROCESSO SELETIVO HRC 2019.02
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

A508
MÉDICO TERAPIA

INTENSIVA ADULTO -
PLANTONISTA

HABILITAÇÃO
VAGAS CH

SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)

TOTAL
AMPLA
DISPUTA

PCD

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo ministério
da educação com certificado de
conclusão de residência médica em
terapia intensiva, clínica médica,
cirurgia geral ou anestesiologia,
reconhecido pela comissão nacional
de residência médica ou título de
especialista em terapia intensiva,
clínica médica, cirurgia geral ou
anestesiologia, reconhecido pela
associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h R$8.375,09 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com
protocolo de Manchester adotado na unidade, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco. Garantir a
continuidade da atenção médica ao paciente grave, até seu direcionamento à Unidade de Terapia Intensiva
ou serviço de Referência e 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; Participar das
reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência e time de
liderança; Prestar atendimento médico de qualidade aos pacientes triados de acordo com o protocolo de
Manchester; Atender mesmo que fora do perfil da unidade de emergência do HRC aqueles pacientes com
instabilidade hemodinâmica ou sem condições clínicas de buscar o serviço pactuado; Evoluir, avaliar e
reavaliar, bem como prescrever aqueles pacientes que estejam nas dependências da emergência do HRC;
Definir conduta para os pacientes no prazo máximo de 6h; Preencher AIH e solicitação de transferência
interna ou externa daqueles pacientes que devam permanecer internados; Participar ativamente de
capacitações e treinamentos institucionais promovendo multiplicação do conhecimento institucional; Realizar
melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado;
Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas
nas unidades do ISGH, na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das
políticas de segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

A509
MÉDICO TRAUMATO

ORTOPEDISTA
HABILITAÇÃO

VAGAS CH
SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)

TOTAL
AMPLA
DISPUTA PCD



PROCESSO SELETIVO HRC 2019.02
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo ministério
da educação com certificado de
conclusão de residência médica em
traumato-ortopedia, reconhecido pela
comissão nacional de residência
médica ou título de especialista em
traumato-ortopedia reconhecido pela
associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h R$7.494,18 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Oferecer cuidado e atenção para todos os pacientes que são admitidos no Centro Cirúrgico para
intervenção; Admitir os pacientes no centro cirúrgico (Checar exames - pré operatório); Realizar cirurgias
ortopédicas traumatológicas eletivas e de urgência com implante de órteses e próteses e transplante órgãos
e tecidos; Fazer o acompanhamento de pacientes (ambulatorial e de enfermaria); Emitir relatórios da
especialidade; Realizar a prescrição de medicação; Realizar consultas e atendimentos médicos; Implementar
ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; Monitorizar e
analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades
do ISGH, na melhoria contínua da assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de
segurança do paciente na instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

A510 MÉDICO
ULTRASSONOGRAFISTA

HABILITAÇÃO
VAGAS CH

SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)

TOTAL
AMPLA
DISPUTA PCD

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo ministério
da educação com certificado de
conclusão de residência médica em
radiologia, reconhecido pela
comissão nacional de residência
médica ou título de especialista em
ultrassonografia geral, reconhecido
pela associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe
do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h R$7.494,18 R$120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRC 2019.02
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CNPJ: 14.702.661/0001-73 - FONE/FAX: (85) 3055-4011
Sede 1 – Escritório

Rua Fiscal Vieira 3935 - Sala 02 - Joaquim Távora
CEP 60.120-170 - Fortaleza – Ceará

Sede 2 – Operacional
Rua Henriqueta Galeno, 85 – Dionísio Torres

CEP 60135-420 – Fortaleza – Ceará

Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Realizar exames - ultrassom geral de todos os órgãos e tecidos humano, ultrassom doppler
vascular, interpretar e emitir laudo; Orientar a equipe multidisciplinar (enfermeiros e técnicos) do setor;
Aplicar contraste no paciente, bem como orientar e determinar a conduta frente às reações adversas;
Preencher todos os eventos corridos com o paciente em formulários diversos; Realizar contato via telefone
com o médico que solicitou o exame, quando necessário; Orientar internos e residentes nas atividades
diárias, bem como acompanhar os seminários e as discussões de casos garantindo-lhes o conhecimento
prático e teórico, contribuindo para a formação profissional ética; Monitorizar e analisar os resultados
assistências estratégicos institucionais; Participar de auditorias clínicas nas unidades do ISGH, na melhoria
contínua da assistência; Participar na elaboração e fortalecimento das políticas de segurança do paciente na
instituição; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as
necessidades institucionais.


