
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

PROCESSO SELETIVO UPA 2019.06
ANEXO 02 - QUADRO DE CARGOS, HABILITAÇÃO EXIGIDA PARAADMISSÃO, SALÁRIO BASE, JORNADA DE

TRABALHO, TAXA DE INSCRIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL AMPLA
DISPUTA

PCD

MOTORISTA DE
AMBULÂNCIA

Certificado,devidamente registrado, de
conclusão de curso de ensino médio,
fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo ministério da
educação, acrescido do certificado de
conclusão de curso de formação de
socorrista e experiência profissional de
no mínimo 06 (seis) meses
ininterruptos como motorista de
ambulância. Carteira de habilitação na
categoria D.

CR10 9 1 44h R$ 1.365,56 R$ 60,00

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Conhecer, difundir e fomentar o desenvolvimento da cultura institucional reconhecida em sua missão, visão e
valores; Conduzir ambulância com pacientes em situação de risco ou necessidades de exames externos;
Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades
institucionais.

TÉCNICO EM
FOLHA DE

PAGAMENTO

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 e experiência profissional de
no mínimo 06 (seis) meses
ininterruptos na área de departamento
pessoal nos últimos 5 anos.

CR10 9 1 44h 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; 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
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cargo. Informar ocorrências relacionadas aos sistemas/ponto eletrônico, equipamentos do ISGH ao Help desk do
NTI/ISGH; Ser multiplicador de informações e atividades; Atender ao público interno e externo; Participar e
colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

PARA
TRANSPORTE

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 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 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; 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.

TÉCNICO EM
SAÚDE BUCAL

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 d
e curso técnico em saúde
bucal reconhecido pelo ministério da
educação e registro ativo no conselho
de classe do estado do Ceará.

CR10 9 1 44h R$ 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; Auxiliar o processo de compra, recebimento, organização e distribuição de insumos odontológicos; Atuar
dentro de central de abastecimento farmacêutico em colaboração com as equipes de farmácia; Participar dos
processos de auditoria relativos aos atendimentos odontológicos e de abastecimento de insumos; Realizar
processos de inventário; Realizar a movimentação de itens de consumo no sistema informatizado; Visitar as
unidades assistenciais em busca de ações de melhorias ao processo de abastecimento; Cuidar da manutenção e
conservação dos equipamentos odontológicos; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade;
Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, equipamentos e
de seu local de trabalho; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com
as necessidades institucionais.
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NÍVEL SUPERIOR MÉDICOS

CÓDIGO CARGO HABILITAÇÃO
VAGAS

CH
SALÁRIO
BASE (R$)

VALOR DA
INSCRIÇÃO

(R$)TOTAL
AMPLA
DISPUTA PCD

MÉDICO +
GRATIFICAÇÃO

CHEFE DE
EQUIPE

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 terapia intensiva ou
urgência e emergência, reconhecido
pela comissão nacional de residência
médica ou título de especialista em
clínica médica ou terapia intensiva ou
urgência e emergência reconhecido
pela associação médica brasileira, com
a comprovação de experiência de
06(seis) meses ininterruptos em
unidade de terapia intensiva ou serviço
de emergência 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; Oferecer soluções aos problemas do plantão sob sua responsabilidade; Participar ativamente de reuniões
quando convocada a sua presença; Ser pró-ativo na regulação dos pacientes e cooperar com as centrais de
regulação através da constante atualização dos registros de evolução do pacientes nos sistemas Vita e
UNISUSWEB; Notificar todo fato que fuja da normalidade administrativa da unidade para providências cabíveis;
Coordenar o fluxo do atendimento aos pacientes assegurando o cumprimento de todas as normas, protocolos e
diretrizes das UPAS/ISGH; Realizar o manejo do paciente crítico dentro das unidades, assim como sua posterior
regulação; Avaliar e deliberar sobre a indicação de transferência de pacientes adultos, sendo responsável pela
sua respectiva regulação junto à rede; Oferecer suporte em todos os eixos da unidade (Infantil, Adulto e
Odontologia) de forma espontânea e sempre que solicitado pelos demais profissionais; Monitorar o número de
paciente aguardando atendimento e o tempo de espera destes, devendo dar suporte ao Eixo 1 sempre que
possível; Organizar a passagem do plantão e cobrar dos profissionais do Eixo 1 que deixem o mínimo de
pendências para equipe seguinte; Comunicar todo evento adverso para monitoramento no NUGESP para
processo de melhoria continua da unidade; Realizar suturas dos pacientes ou delegar aos médicos do pronto
atendimento na impossibilidade de fazer; Realizar procedimentos invasivos pertinentes a urgência e emergência
dentro das possibilidades de resolutividade das UPAS/ISGH; Notificar incidentes que causam risco para os
pacientes; Participar e colaborar com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as
necessidades institucionais.


