
PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD

AUXILIAR DE
LABORATÓRIO

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 profissionalizante de
auxiliar de laboratório de análises
clínicas e a comprovação de experiência
como auxiliar de laboratório de análises
clínicas durante 06(seis) meses
ininterruptos.

CR10 9 1 44h 1.241,43 R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Exercer as atividades auxiliares de coleta e realização de exames laboratoriais de rotinas e/ou
especializados, sob a direção técnica e a supervisão do Farmacêutico Bioquímico; Coletar e receber material
biológico de pacientes; Orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico; Triar (receber e distribuir)
amostras biológicas para serem processadas; Preparar amostras do material biológico; Proceder a utilização
de técnicas para limpeza, secagem e esterilização de material; Documentar análises realizadas; Registrar
cópias dos resultados, preparando os dados para fins estatísticos; Obedecer às normas estabelecidas para
controle de qualidade e biossegurança; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

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 reconhecido pelo Ministério
da Educação e registro ativo no conselho
de classe do estado do Ceará.

CR10 9 1 44h 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; Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem,
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; Assistir ao Enfermeiro no cuidado aos usuários nas unidades de atenção
básica, unidades de emergência, unidades hospitalares e no domicilio promovendo o auto-cuidado; Executar
atividades de assistência de enfermagem na saúde do idoso, do adulto, da mulher, do adolescente, da
criança e do recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; 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; Trabalhar em conformidade
às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Participar e colaborar com as atividades de
ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
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CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM PARA

TRANSPORTE

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 reconhecido pelo Ministério
da Educação, experiência profissional de
no mínimo 06 (seis) meses ininterruptos
na área como maqueiro, transporte de
cadeiras de rodas, mobilização do
paciente e registro ativo no conselho de
classe do estado do Ceará.

CR10 9 1 44h 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; Transportar pacientes em macas ou cadeiras de rodas a serviços internos e externos da Instituição;
Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades
institucionais.

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD

TÉCNICO EM FOLHA
DE PAGAMENTO

Certificado, devidamente registrado, de
conclusão de curso de ensino médio,
fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo ministério da educação
e experiência profissional de no mínimo
06 (seis) meses ininterruptos na área de
departamento pessoal nos últimos 5
anos.

CR10 9 1 44h 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; Realizar atendimento prestando orientação a funcionários e coordenadores; Realizar o Cadastro de
Admissões nos sistemas de Folha de pagamento, Registro de ponto, RH eventos e Biometria; Importação
dos registros de Ponto; Realizar lançamentos de eventos e abonos no sistema de folha de pagamento e
ponto RHeventos (Troca, Mudança de Escala, Folga de aniversário, ausências justificadas ou não); Emissão
de relatórios para analise, conferência e acompanhamento da Folha de Pagamento e Ponto; Informar no
sistema lançamentos dos controles de atestados, acompanhamento e declarações médicas; Controlar por
meios de Planilhas os Afastamentos (Auxílio-doença e acidente de trabalho), cadastrar e acompanhar os
afastamentos e retornos no sistema RM; Receber e enviar para Departamento de Pessoal na sede do ISGH
as Licenças Maternidades; Executar análises e ajustes mensais nos eventos de Folha de pagamento, Carga
Horária, Salário, Bases do (FGTS, INSS, IRRF, PIS ), HORA EXTRA, FERIADO, ADCIONAL NOTURNO e
outros); Cadastro, análise e controle anual e mensal de Férias, vencimento e gozo; Receber documentação e
acompanhar as demandas de Rescisões, controlar o agendamento e comparecimento das homologações;
Receber informações demissionais, realizar todo processo de informações do colaborador junto ao DP e
SESMT; Emissão de relatórios e declarações conforme solicitações dos setores dos eventos de folha; Fazer
anotações nas CTPS dos colaboradores (atualizações de férias, alterações salariais, mudança de função,
etc.); Realizar atualizações Cadastrais (Dependentes, Endereço, Documentação, etc); Responder e analisar
as Revisões de contra cheques; Analise e cálculo relacionados aos registros de ponto dos gestores (horário
Flexíveis); Emissão e Solicitação de Vale Transporte; Analisar os pontos dos RPA's, fazer o cálculo bruto e
enviar para o ISGH; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambientes organizacionais e pertinentes ao cargo. Informar ocorrências relacionadas aos sistemas/ponto
eletrônico, equipamentos do ISGH ao Help desk do NTI/ISGH; Ser multiplicador de informações e atividades;
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Atender ao público interno e externo; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e
extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD

TÉCNICO EM GESSO

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
Imobilizações Ortopédicas, reconhecido
pelo Ministério da Educação e registro
ativo inscrito na respectiva associação.

CR10 9 1 44h 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; Orientar o paciente e/ou o acompanhante, principalmente se o paciente for criança, sobre todo
procedimento que será realizado. Proteger o paciente com bata e/ou lençol, preservando sua privacidade.
Atender à solicitação médica, que deverá ser encaminhada à sala de gesso por escrito, observando o tipo de
imobilização a ser feita e o membro afetado. Proceder à técnica de imobilização conforme padrões técnicos,
utilizando todo material necessário para tal. Solicitar ao técnico ou auxiliar de enfermagem para realizar o
curativo, em caso de fratura exposta ou com ferimentos/escoriações. Orientar ao paciente a permanecer no
setor por um tempo, após a colocação de gesso, para esperar um pouco a secagem do mesmo. Orientar
quanto à melhor maneira de deambular com a bota gessada, quanto à higiene corporal e principalmente a
retornar ao serviço, se ocorrer qualquer dano ao aparelho gessado. Participar e colaborar com as atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

NÍVEL SUPERIOR ASSISTÊNCIAL NÃO MÉDICOS

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD

ENFERMEIRO
ESTOMOTERAPEUTA

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Enfermagem,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo Ministério da
Educação com especialização em
Estomaterapia, reconhecido pela
Associação Brasileira de Estomaterapia -
SOBEST e registro ativo no conselho de
classe do estado do Ceará.

CR10 9 1 36h 3.701,76 R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Realizar Interconsulta especializada na área de estomaterapia aos pacientes internados e
ambulatorial; Realizar acompanhamento especializado de pacientes com necessidade de abordagem da
estomaterapia; Realizar consulta ambulatorial de estomaterapia, de acordo com necessidade do serviço;
Colaborar com parecer técnico de tecnologias para saúde na área da estomaterapia; Realizar pesquisa
científica; Participar da elaboração de protocolos e projetos na área de estomaterapia; Fazer cumprir a
normatização e protocolos na área de estomaterapia; Realizar monitoramento e gestão de indicadores com
emissão de relatórios mensais por unidade; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos
institucionais; 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.
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CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD

ENFERMEIRO
NEONATOLOGISTA

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Enfermagem
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecida pelo Ministério da
Educação com Especialização em
Enfermagem Neonatal ou experiência
comprovada de no mínimo 6 (seis) em
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e
registro ativo no conselho de classe do
Estado do Ceará.

CR10 9 1 36h 3.701,76 R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem
em pacientes neonatos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades assistenciais ao paciente neonato
no nível de baixa, média e alta complexidade, ao binômio mãe-filho e à família, e propor alternativas de
transformação na realidade gerencial e do cuidado ao paciente criticamente enfermo e/ou em situação de
risco de morte; Executar as funções pertinentes à sua profissão que possam identificar intercorrências e
tomar decisões imediatas sobre o atendimento do paciente neonato crítico; 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.

FONOAUDIÓLOGO

HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Fonoaudiologia,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecida pelo Ministério da
Educação, registro ativo no Conselho de
classe do estado do Ceará e experiência
profissional de 06(seis) meses
ininterruptos na área.

CR10 9 1 30h 3.252,00 R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Executar atividades referentes ao atendimento de pacientes para prevenção, habilitação e
reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de Fonoaudiologia; Efetuar avaliação e
diagnóstico Fonoaudiológico; Orientar pacientes e familiares quanto às condutas da área; Desenvolver
programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; Adotar medidas de precaução universal
de biossegurança; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com
as necessidades institucionais.

NUTRICIONISTA

HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em Nutrição,
fornecido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo Ministério da
Educação e Registro Profissional.

CR10 9 1 40h 3.387,62 R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Executar atividades referentes a trabalhos, planos e programas de nutrição, a nível hospitalar e/ou
ambulatorial, avaliando o estado nutricional e as carências alimentares, a fim de contribuir para a melhoria
das condições de saúde do paciente. Efetuar trabalhos vinculados à educação alimentar, nutricional e
dietética para indivíduos ou coletividades. Desenvolvendo programas de prevenção, promoção da saúde e
qualidade de vida. Organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição. Efetuar controle
higiênico-sanitário. Adotar medidas de precaução universal de biossegurança. 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.

NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS

MÉDICO
ANESTESIOLOGISTA

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 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 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 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.

MÉDICO
CARDIOLOGISTA

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 cardiologia,
reconhecido pela comissão nacional de
residência médica ou título de
especialista em cardiologia, reconhecido
pela associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe do
estado do Ceará.

CR10 9 1 24h 7.494,18 R$ 120,00
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Realizar atendimento na área de cardiologia; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames; Elaborar relatórios e laudos
técnicos em sua área de especialidade; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão
diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Prestar informações do processo saúde-doença
aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Promover reuniões com profissionais da área para
discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; Orientar e zelar pela preservação e guarda
dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta
utilização; Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou
cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Orientar internos e residentes nas atividades
diárias, bem como acompanhar os seminários e as discussões de casos, garantindo-lhes o conhecimento
prático e teórico e 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 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.

MÉDICO
CARDIOLOGISTA COM
ESPECIALIDADE EM
ECOCARDIOGRAMA

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 cardiologia com
área de atuação em ecocardiograma
reconhecido pela comissão nacional de
residência médica ou título de
especialista em cardiologia com área de
atuação em ecocardiograma,
reconhecido pela associação médica
brasileira e registro ativo no conselho de
classe do estado do
Ceará.

CR10 9 1 24h 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; Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou
cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Realizar exames ecocardiográficos e
similares; Emitir laudos; Orientar internos e residentes nas atividades diárias, bem como acompanhar os
seminários e as discussões de casos, garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico e 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 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.

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,
emitido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo Ministério da

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



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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

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 registrado no conselho
regional de medicina e registro ativo no
conselho de classe do estado do ceará.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
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 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.

MÉDICO CIRURGIÃO
GERAL COM ESP. EM
CIRURGIA TORÁCICA

HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD

Diploma, devidamente registrado, de
curso de graduação em medicina,
emitido por instituição de ensino
superior, reconhecido pelo Ministério da
Educação com certificado de conclusão
de residência médica em cirurgia
torácica com área de atuação em
broncoscopia, reconhecido pela
comissão nacional de residência médica
ou título de especialista em cirurgia
torácica com área de atuação em
broncoscopia, reconhecido pela
associação médica brasileira e registro
ativo no conselho de classe do estado do
ceará.

CR10 9 1 24h 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 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.

HABILITAÇÃO VAGAS CH SALÁRIO
BASE

VALOR DA
INSCRIÇÃOTOTAL AMPLA PCD



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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

MÉDICO CIRURGIÃO
PEDIÁTRICO

(R$) (R$)DISPUTA
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
pediátrica, reconhecido pela comissão
nacional de residência médica ou título
de especialista em cirurgia pediátrica,
reconhecido pela associação médica
brasileira e registro ativo no conselho de
classe do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h 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; 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 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.

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,
emitido 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 7.494,18 R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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; Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade; Realizar evolução clínica;
Prestar assistência nas intercorrências durante seu período de trabalho; Realizar diariamente as prescrições
médicas dos pacientes; Coordenar a equipe multidisciplinar do plantão, de acordo com as necessidades dos
pacientes internados; Acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu
plantão, participando das discussões e decisões tomadas; Cumprir com sua escala de plantão, previamente
construída e informada pela Coordenação da Unidade; Participar das reuniões clínicas realizadas pela
coordenação ou outras lideranças médicas; Preencher o registro de ocorrências do plantão; Admitir
pacientes e decidir sobre transferências e altas, conforme avaliação médica específica, sendo a admissão de
acordo com perfil da Unidade; Prestar atendimento e acolher os familiares dos pacientes internados,
fornecendo as informações necessárias; 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 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.

MÉDICO CLÍNICA
MÉDICA - 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 residência em Clínica
Médica ou outra especialidade clínica:
Neurologia ou Gastroenterologia ou
Pneumologia ou Cardiologia ou
Hematologia ou Nefrologia ou
Reumatologia ou Infectologia ou
Endocrinologia ou Dermatologia,
reconhecida pela comissão nacional de
residência médica ou título de
especialista em Clínica Médica ou outra
especialidade clínica: Neurologia ou
Gastroenterologia ou Pneumologia ou
Cardiologia ou Hematologia ou
Nefrologia ou Reumatologia ou
Infectologia ou Endocrinologia ou
Dermatologia, reconhecido pela
associação médica brasileira e registro
ativo no conselho de classe do estado do
Ceará.

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

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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 visitas diárias leito a leito para o acompanhamento clínico do paciente; Verificar os
resultados dos exames dos pacientes para acompanhamento clínico; Prestar assistência médica de todos
internados na unidade; Realizar parecer médico; Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências;
Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os procedimentos realizados; Participar das reuniões
multidisciplinares; Preencher livro de ocorrência; Registrar não conformidades ocorridas; Manter a
continuidade do serviço e a qualidade do atendimento ao paciente dentro das normas e protocolos definidos;
Atualizar e complementar relatório de alta de paciente, bem como orientar o responsável pelo paciente
quanto à continuidade do cuidado após alta hospitalar; 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; Informar e esclarecer aos acompanhantes o quadro
clínico, o plano terapêutico e prognóstico do paciente; Cumprir os protocolos institucionais e o plano
terapêutico da unidade visando o atendimento de qualidade e propor melhorias quando achar necessário;
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 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.

MÉDICO CLÍNICA
MÉDICA -

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 residência em Clínica
Médica ou outra especialidade clínica:
Neurologia ou Gastrenterologia ou
Pneumologia ou Cardiologia ou
Hematologia ou Nefrologia ou
Reumatologia ou Infectologia ou
Endocrinologia ou Dermatologia,
reconhecida pela comissão nacional de
residência médica ou título de
especialista em Clínica Médica ou outra
especialidade clínica: Neurologia ou
Gastrenterologia ou Pneumologia ou
Cardiologia ou Hematologia ou
Nefrologia ou Reumatologia ou
Infectologiaou Endocrinologia ou
Dermatologia, reconhecido pela
associação médica brasileira ou
experiência comprovada de no minimo 6
(seis) meses em Clínica Médica ou outra
especialidade clinica: Neurologia ou
Gastrenterologia ou Pneumologia ou
Cardiologia ou Hematologia ou
Nefrologia ou Reumatologia ou
Infectologia ou Endocrinologia ou
Dermatologia e registro ativo no
conselho de classe do estado do Ceará.

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

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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; Atuar como responsável pelas admissões dos pacientes e intercorrências; Realizar procedimentos
de urgência, Entubação traquial, reanimação pulmonar, acessos centrais na urgência em casos excepcionais
na Emergência: Paracentese e Toraxacentese; Acompanhar exames externos de pacientes; Realizar no
processo de Admissão a Anamnese e prescrição da admissão; Realizar melhorias assistências através de
ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao cuidado; Monitorizar e analisar os resultados
assistências estratégicos institucionais; 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.

MÉDICO DO
TRABALHO

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 medicina do
trabalho, reconhecido pela comissão
nacional de residência médica ou título
de especialista em medicina do trabalho,
reconhecido pela associação médica
brasileira e registro ativo no conselho de
classe do estado do Ceará.

CR10 9 1 20h 8.123,76 R$ 120,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Realizar exames médicos admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e
demissionais, abrangendo uma avaliação clínica, anamnese ocupacional, exame físico e mental e solicitação
de exames laboratoriais, quando necessário; Vistoriar e avaliar ambientes e atividades insalubres, perigosos,
emitindo pareceres Técnicos; Avaliar o grau de insalubridade dos funcionários mediante avaliação e
inspeção do local; Analisar os acidentes de trabalho, avaliando causas e consequências, conforme o grau de
gravidade propondo soluções; Trabalhar na prevenção de doenças e/ou acidentes de trabalho; Controlar os
níveis de absenteísmo, elaborando mapas que evidenciam a incidência de patologias e acidentes que mais
ocorrem, para reduzir os mesmos; Conhecer os processos produtivos e ambientes de trabalho da empresa
atuando com vistas essencialmente à promoção da saúde e prevenção de doença, identificando os riscos
existentes no ambiente de trabalho (físicos, químicos, biológicos ou outros e atuar junto à empresa para
eliminar ou atenuar a nocividade dos processos de produção e organização do trabalho; Avaliar o
trabalhador e a sua condição de saúde para determinadas funções e/ou ambientes, procurando ajustar o
trabalho ao trabalhador e indicar sua alocação para trabalhos compatíveis com sua situação de saúde,
orientando-o, se necessário, no referido processo de adaptação; Reconhecer que existem necessidades
especiais determinadas por fatores tais como sexo, idade, condição fisiológica, aspectos sociais, barreiras de
comunicação e outros fatores, que condicionam o potencial de trabalho; Comunicar, de forma objetiva, a
comunidade científica, assim como as autoridades de Saúde e do Trabalho, sobre achados de novos riscos
ocupacionais, suspeitos ou confirmados; Dar conhecimento, formalmente, à direção, comissões de saúde e
CIPA´s dos riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dos outros informes técnicos no interesse
da saúde do trabalhador; Providenciar junto à empresa a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho,
de acordo com os preceitos legais, independentemente da necessidade de afastamento do trabalho; Notificar
o órgão público competente, através de documentos apropriados, quando houver suspeita ou comprovação
de transtornos da saúde atribuíveis ao risco do trabalho, bem como recomendar ao empregador os
procedimentos cabíveis; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo
com as necessidades institucionais.



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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

MÉDICO
EMERGENCISTA

ADULTO

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,
reconhecido pela comissão nacional de
residência médica ou título de
especialista em Clínica Médica desde
que possua capacitação em ATLS
(Atendimento Avançado em
Traumatologia) ou ACLS (Atendimento
Avançado em Cardiologia) e registro
ativo no conselho de classe do estado do
Ceará.

CR10 9 1 24h 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;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
necessidade institucionais.

MÉDICO ENDOSCOPIA
DIGESTIVA

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 endoscopia ou
coloproctologia, reconhecido pela
comissão nacional de residência médica
ou título de especialista em endoscopia
ou coloproctologia, reconhecido pela
associação médica brasileira e registro
ativo no conselho de classe do estado do
Ceará.

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

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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; Atuar na realização de exames de endoscopia digestiva alta, tanto diagnóstica quanto terapêutica;
Realizar ligadura de varize esofágica; Realizar procedimento de polipectomias; Realizar procedimento de
esclerose de varizes; Realizar procedimento de CPRE (Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica);
Realizar gastrostomia endoscópica e colonoscopia; 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 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.

MÉDICO GINECOLOGIA
OBSTETRÍCIA

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 ginecologia e
obstetrícia, reconhecido pela comissão
nacional de residência médica ou título
de especialista em ginecologia e
obstetrícia, reconhecido pela associação
médica brasileira e registro ativo no
conselho de classe do estado do Ceará.

CR10 9 1 24h 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; 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; 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; Monitorizar e analisar os resultados
assistências estratégicos institucionais; 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.

MÉDICO
HEMATOLOGISTA

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 hematologia,
reconhecido pela comissão nacional de
residência médica ou título de
especialista em hematologia,
reconhecido pela associação médica
brasileira e registro ativo no conselho de
classe do estado do Ceará.

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

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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; Diagnosticar e tratar doenças hematológicas e do tecido hematopoiético, aplicando medicação
adequada e realizando exames laboratoriais e subsidiários e testes para promover e recuperar a saúde do
paciente; Supervisionar e executar atividades relacionadas com a transfusão de sangue, controlando todo o
processo hemoterápico, para propiciar a recuperação da saúde dos pacientes; 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 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.

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 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; 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 à
assistência à 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 à
prevenção e controle das infecções; Atuar na capacitação do quadro de funcionários e profissionais da
instituição, no que diz respeito à 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 membrosexecutores do setor; Elaborar e divulgar, regulamente, relatórios e
comunicar, periodicamente, à 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 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.

HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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

MÉDICO
NEUROCIRURGIÃO

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 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.

MÉDICO
NEUROLOGISTA

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 neurologia,
reconhecido pela comissão nacional de
residência médica ou título de
especialista em neurologia, reconhecido
pela associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe do
estado do Ceará.

CR10 9 1 24h 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; Participar ativamente em comissões definidas previamente pelo Conselho Gestor da instituição;
Realizar visitas didáticas, com internos e residentes de Neurologia, nas unidades do hospital bem como
participar de discussões clínicas garantindo- lhes o conhecimento prático e teórico, contribuindo para a
formação profissional ética; Realizar atendimento ambulatorial de Neurologia; Realizar pareceres de
neurológicos em todas as unidades do hospital; Realizar punção lombar; Realizar regulação de transferência
do paciente; Realizar visitas diárias, com elaboração de um plano terapêutico para o acompanhamento
clínico do paciente; Participar de visitas Multiprofissionais nas unidades assistenciais; Realizar reuniões de
integração entre os processos assistenciais e processos de apoio; Manter a continuidade do serviço e a
qualidade do atendimento ao paciente dentro das normas e protocolos definidos; Emitir parecer de
especialidade de acordo com a solicitação; Realizar reuniões periódicas com os familiares/responsáveis
esclarecendo o quadro clínico, o plano terapêutico, prognóstico do paciente, necessidade de procedimentos
e do preenchimento de documentos a fim de manter a continuidade do cuidado assistencial; 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
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.



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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

MÉDICO PEDIATRA

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 pediatria,
reconhecido pela comissão nacional de
residência médica ou título de
especialista em pediatria, reconhecido
pela associação médica brasileira e
registro ativo no conselho de classe do
estado do ceará

CR10 9 1 24h 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; Realizar visitas diárias leito a leito para o acompanhamento clínico do paciente; Verificar os
resultados dos exames dos pacientes para acompanhamento clínico; Realizar evolução clínica e prescrição
dos pacientes internados na clínica pediátrica; Realizar parecer médico; Prestar assistência aos pacientes
nas intercorrências preenchendo o livro; Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os
procedimentos realizados; Participar das reuniões multidisciplinares; Registrar não conformidades ocorridas;
Manter a continuidade do serviço e a qualidade do atendimento ao paciente dentro das normas e protocolos
definidos; Atualizar e complementar relatório de alta de paciente, bem como orientar o responsável pelo
paciente quanto à continuidade do cuidado após alta hospitalar; Coordenador e acompanhar os seminários e
as discussões de casos apresentados pelos internos; Orientar internos e residentes nas atividades diárias,
bem como participar de discussões clínicas garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico, contribuindo
para a formação profissional ética; Ministrar, semanalmente, curso de atualização pediátrica para os
residentes; Informar e esclarecer aos acompanhantes o quadro clínico, o plano terapêutico e prognóstico do
paciente; Cumprir os protocolos institucionais e o plano terapêutico da unidade visando o atendimento de
qualidade e propor melhorias quando achar necessário; 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 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.

MÉDICO
RADIOLOGISTA

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 e
diagnóstico por imagem, reconhecido
pela comissão nacional de residência
médica ou título de especialista em
radiologia e diagnóstico por imagem,
reconhecido pela associação médica
brasileira e registro ativo no conselho de
classe do estado do ceará.

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

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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, interpretar e emitir laudos; 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; Preceptoria dos residentes;
Realizar melhorias assistências através de ferramentas gerenciais objetivando segurança e qualidade ao
cuidado; Monitorizar e analisar os resultados assistências estratégicos institucionais; 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.

MÉDICO TERAPIA
INTENSIVA ADULTO

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 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; Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade; Realizar evolução clínica
dos pacientes internados na unidade; Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu
período de trabalho; Realizar diariamente as prescrições médicas dos pacientes da unidade; Acompanhar as
visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador
da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; Cumprir com sua escala de plantão,
previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; Participar das reuniões clínicas
realizadas pela coordenação de UTI ou outras lideranças médicas; Admitir pacientes e decidir sobre
transferências e altas, conforme avaliação médica específica em Medicina Intensiva, sendo a admissão de
acordo com perfil da Unidade; Prestar atendimento e acolher os familiares dos pacientes internados,
fornecendo as informações necessárias; Orientar internos e residentes nas atividades diárias, bem como
participar de discussões clínicas garantindo-lhes o conhecimento prático e teórico, contribuindo para a
formação profissional ética; 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 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.

HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE
(R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA PCD



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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

MÉDICO TERAPIA
INTENSIVA

NEONATOLOGIA

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 pediatria ou
neonatologia, reconhecido pela
comissão nacional de residência médica
ou título de especialista em pediatria ou
neonatologia, reconhecido pela
associação médica brasileira, ou a
comprovação de experiência de 06(seis)
meses ininterruptos em neonatologia e
registro ativo no conselho de classe do
estado do Ceará.

CR10 9 1 24h 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; Prestar assistência médica a todos os pacientes pediátricos internados na unidade; Realizar
evolução clínica dos pacientes pediátricos internados na unidade; Prestar assistência aos pacientes
pediátricos nas intercorrências durante seu período de trabalho; Realizar diariamente as prescrições médicas
dos pacientes da unidade; Coordenar a equipe multidisciplinar do plantão, de acordo com as necessidades
dos pacientes internados; Acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu
plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe,participando das discussões e decisões tomadas;
Cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade;
Participar das reuniões clínicas realizadas pela coordenação de UTI ou outras lideranças médicas;
Preencher o registro de ocorrências do plantão; Admitir pacientes e decidir sobre transferências e altas,
conforme avaliação médica específica em Medicina Intensiva, sendo a admissão de acordo com perfil da
Unidade; Prestar atendimento e acolher os familiares dos pacientes internados, fornecendo as informações
necessárias; 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 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.

MÉDICO TRAUMATO
ORTOPEDISTA

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 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 doestado do ceará.

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

ATRIBUIÇÕES DO CARGO



PROCESSO SELETIVO HRSC 2019.04
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; 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 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.


