
 
 

 

SELEÇÃO PÚBLICA 02/2018 

EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2018 
 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

Nível Fundamental 

Auxiliar Administrativo 

Executar serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, tais como: 

classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, 
prestação de informações, arquivo, digitação em geral e atendimento ao público. Digitar 

cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade. Recepcionar 
pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem tratados, 

objetivando prestar-lhes as informações desejadas. Organizar e manter atualizados os 

arquivos de documentos da unidade. Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando 
ou enviando recados e dados de rotinas ou prestando informações relativas aos serviços 

executados. Controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em 
livro próprio, encaminhando-a ou despachando-a às pessoas interessadas. Redigir 

memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples. 

Auxiliar de Almoxarifado 
 

Enviar e receber materiais, separa e organiza mercadorias. Auxiliar na verificação e na 

embalagem de produtos prontos. Realizar conferência de produtos recebidos e anotar 
os dados em planilhas. Verificar o estoque e anota os produtos que estão em falta ou 

sem saída. 

Motorista Administrativo 

Dirigir e conservar veículos automotores, da frota do CISMETRO e Secretarias de Saúde 

dos Municípios Consorciados.  Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e 
solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação.  

Conduzir de acordo com as normas de trânsito, direção defensiva, segurança do 

trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de:  materiais e pessoal.  
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem indicada, para 

permitir sua manutenção e abastecimento.  Inspecionar o veículo, antes da saída, 
verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do Carter, 

testando freios, parte elétrica e outros mecanismos, para certificar-se de suas 

condições de funcionamento.  Utilizar os veículos apenas para as finalidades públicas 
especificadas. 

Motorista de Ambulância 40 

horas  
 

Motorista de Ambulância 

12x36  
 

Dirigir e conservar veículos automotores, da frota do CISMETRO e Secretarias de Saúde 

dos Municípios Consorciados, tais como: automóveis, ambulâncias, peruas, picapes, 

caminhões, ônibus, micro-ônibus e  peruas e/ou  vans,  manipulando os comandos de 
marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas 

determinados de acordo com as normas de trânsito, direção defensiva, segurança do 
trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de:  materiais, pessoal e 

pacientes.  Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os 

níveis de combustível, água e óleo do Carter, testando freios, parte elétrica e outros 
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento.  Verificar os 

itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a sinalização, visando 

o cumprimento das normas estabelecidas.  Dirigir corretamente caminhões, ônibus, 
ambulâncias, peruas e/ou vans e demais veículos pertencentes à frota do CISMETRO, 

obedecendo ao Código de Trânsito Brasileiro, recolhendo e transportando pessoas, 
cargas, materiais, e equipamentos em locais e horas determinadas, conduzindo-os em 

segurança conforme itinerários estabelecidos.  

Operar os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, munck, etc., 
obedecendo as normas de segurança no trabalho.  Zelar pela documentação de carga e 

do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes transportados, 
para apresentá-la as autoridades competentes, quando solicitada, nos postos de 

fiscalização.  Controlar a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos 

documentos recebidos, para atender corretamente o usuário.  Zelar pela manutenção 
do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito 

funcionamento e conservação. Transportar materiais de construção em geral, 
ferramentas e equipamentos para obras. Recolher o veículo após a jornada de trabalho, 

conduzindo-o à garagem do CISMETRO, para permitir sua manutenção e 

abastecimento. Ficar à disposição, em plantão contínuo, para dirigir ambulância no 
transporte de doentes, quando escalado. Utilizar os veículos apenas para as finalidades 

públicas especificadas. 

 

Nível Médio 

Agente de atendimento Pré-
Hospitalar - Motorista 

Socorrista 12x36 

Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de 

pacientes. Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo. 

Estabelecer contato radiofônico com unidade de referência e seguir suas orientações. 
Conhecer a malha viária local. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de 

saúde integrados ao sistema de assistência local. Auxiliar a equipe de saúde nos gestos 
básicos de suporte à vida. Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas. 

Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica. Identificar todos os tipos de 
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materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade a fim de auxiliar a equipe 
de saúde. Comparecer, atuando ética e dignamente, ao seu local de trabalho, conforme 

escala de serviço pré-determinada e dele não se ausentar até a chegada do seu 

substituto. Cumprir com pontualidade seus horários de chegada aos plantões 
determinados, com o mínimo de quinze minutos e antecedência. Tratar com respeito e 

coleguismo os outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas, 
liderando a equipe que lhe for delegada com ordem e profissionalismo. Utilizar-se com 

zelo e cuidado das acomodações, veículos, aparelhos e instrumentos colocados para o 

exercício de sua profissão, ajudando na preservação do patrimônio e servindo como 
exemplo aos demais funcionários, sendo responsável pelo mau uso. Manter-se 

atualizado, frequentando os cursos de educação continuada e congressos da área, 

assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado dos 
equipamentos da Unidade Móvel. Acatar e respeitar as rotinas estabelecidas. Participar 

das reuniões convocadas pela direção. Participar das comissões de estudo e de 
trabalho, quando requisitado pela direção técnica. Ser fiel aos interesses do serviço 

público, evitando denegri-los, ou conspirar contra os mesmos. Acatar as deliberações da 

direção técnica. Participar da formação inicial e de, no mínimo de 80% dos cursos de 
educação continuada oferecidos, sendo que o não cumprimento acarretará em sanções 

sujeitas ao desligamento profissional. 

Auxiliar de Consultório 

Odontológico 

Orientar os pacientes sobre a higiene bucal, marcar consultas, preencher e anotar 

fichas clínicas, manter em ordem arquivo e fichário. Controlar o movimento 
diário/mensal, revelar e montar radiografias intra-orais, preparar o paciente para 

atendimento, auxiliar no atendimento ao paciente. Instrumentar o Cirurgião Dentista e 
o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira operatória, promover isolamento do campo 

operatório, manipular materiais de uso odontológico, selecionar moldeiras, confeccionar 

modelos em gesso, aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental, proceder 
à conservação e a manutenção do equipamento odontológico. Participar de programas 

de educação contínua. Desempenhar tarefas afins, desenvolver outras atividades que 
lhe forem afetas. 

Auxiliar de Farmácia 

Receber, conferir, guardar, separar medicamentos e outros produtos farmacêuticos. 
Prestar auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e 

laudo. Atender ao público a aos prontuários médicos. Zelar pela limpeza e higienização 
e organização do setor farmacêutico. Registrar e controlar os estoques de 

medicamentos e toda linha de produtos que circulam no âmbito do setor de farmácia. 

Requisitar e separar medicamentos para todos as seções e postos da Secretaria da 
Saúde. Cadastrar informações e dados. Realizar consultas junto aos sistemas 

informatizados de farmácia e do almoxarifado. Executar trabalhos de digitação atinentes 
às atividades da seção. Elaborar e separar as solicitações das Unidades Básicas de 

Saúde, Prontos Socorros e medicamentos do Programa de Alto Custo, dando baixa em 

suas respectivas fichas. Relatar as necessidades de compra quando o estoque atingir 
sua quantidade mínima de demanda, bem como, as validades próximas ao vencimento. 

Auxiliar na elaboração dos relatórios e pedidos de medicamentos dos programas de Alto 

Custo e Dose Certa; e Executar outras atribuições afins. 

Cuidador de Idosos 

Acompanhar o idoso nos horários das atividades diárias. Ajudar nas atividades diárias 
(banho, necessidades fisiológicas). Verificar informações e sinais dados pelo paciente. 

Manter o lazer e a recreação no dia a dia. Ajudar nas terapias ocupacionais e físicas. 
Prestar cuidados especiais a pessoas com limitações e/ou dependência física. Manusear 

adequadamente o idoso. Observar alterações físicas (manchas, inchaços e ferimentos). 

Controlar guarda, horário e ingestão de medicamentos. Acompanhar o idoso em 
consultas e atendimentos médico-hospitalares. Relatar orientação médica aos 

responsáveis. Seguir orientações de profissionais de saúde. Promover o bem-estar da 

pessoa. Ouvir o idoso respeitando sua necessidade individual de falar. Dar apoio 
emocional. Ajudar a recuperação da autoestima, de promover atividades de estímulo à 

afetividade. Estimular a independência. 

Recepcionista 40 horas 

Controlar a entrada e saída de visitantes. Receber e interagir com o público de forma 

agradável, solicita e colabor ativamente para a prestação de informações e no 
encaminhamento às pessoas procuradas.  Prestar atendimento telefônico, dando 

informações ou buscando autorização para entrada de visitantes. Efetuar registros e 
manter controle de todas as visitas efetuadas, registrando nome, horários e assuntos;  

Prestar apoio as diversas áreas da autarquia, atuando no preenchimento de formulários 

específicos, levantamento de dados e tratamento estatístico de pouca complexidade, 
controles diversos envolvendo movimentação de materiais, veículos, pessoas, 

protocolos dentre outros.  Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de 
outras atividades das áreas onde estiver lotado. 

Técnico de Enfermagem 40 

horas  
Técnico de Enfermagem 

12x36  

Participar da assistência aos pacientes durante o ato cirúrgico. Auxiliar o cirurgião na 
instrumentação, quando das intervenções cirúrgicas, executar atividades inerentes ao 

emprego no Centro Cirúrgico, Hemodinâmica, Hemodiálise, UTI, Emergência, 
Maternidade, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Berçário, Odontologia, 

Ambulatório e demais setores do HFA. Exercer as atividades de sua área de acordo com 

a conveniência do serviço. 
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Técnico de Imobilização 

Ortopédica 

Aplicação de engessamento, ou outro método de imobilização, conforme prescrição, em 
membros superiores, inferiores, tronco e região cervical. Aplicação de técnicas de 

tração esquelética e cutâneas. Organizar a sala de imobilização. Cuidar dos 

equipamentos necessários ao funcionamento da sala de imobilização. Remover 
pacientes imobilizados. Confeccionar cunha e janela no gesso. Exercer as atividades de 

sua área de acordo com a conveniência do serviço. Executar outras atividades inerentes 
à área. 

Técnico em Farmácia 

Receber, triar, armazenar e dispensar medicamentos. Orientar os usuários, esclarecendo 
quanto à utilização de determinado medicamento, conferindo e aviando receitas. 

Auxiliar no preparo de produtos e no controle e manutenção de equipamentos e 
materiais. Usar conhecimento em bioética, biossegurança, fundamentos de saúde, 

fundamentos de segurança do trabalho, anatomia, farmacologia e farmacotécnica, 

também deverá se familiarizar com técnicas de controle de qualidade, atendimento ao 
público, legislação da área e outros conhecimentos necessários para uma atuação 

competente. 

Técnico de Manutenção 

Executar tarefas na manutenção hidráulica, elétrica e predial auxiliando encanadores, 

eletricistas e pedreiros, exercendo todas as atividades de apoio às edificações e 
manutenções gerais. 

 

 

Nível Superior 

Assistente Social 

Programar a ação básica da população atendida nos campos social e médico, através 

da análise dos recursos e das carências socioeconômicas dos indivíduos e da 

comunidade de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento. Efetuar a 
triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, recursos 

financeiros e outros, prestando atendimento necessário. Acompanhar casos especiais 
como problemas de saúde, relacionamento familiar, drogas, alcoolismo e outros, 

sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes de assistência, para 

possibilitar atendimento dos mesmos. 

Educador Físico Adaptado 

Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade e setores específicos; 
veicular informações que visem à prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à 

vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; incentivar a criação de espaços 

de inclusão social, que ampliem o sentimento de pertinência social na comunidade e 
espaço de cuidado, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das 

práticas corporais. Desenvolver atividades físicas e práticas relacionadas ao domínio 
psicomotor de pessoas que apresentam necessidades especiais (deficiência visual, 

deficiência auditiva, deficiência mental, deficiência física, gravidez e distúrbios de 

saúde), com ênfase em desenvolvimento motor, aprendizagem motora e controle 
motor. Desenvolver atividades físicas adaptadas e formas de participação, integrada 

ou não.  
Definir metas, tipos de atividades, ambientes e materiais apropriados, relacionados 

com o desenvolvimento de programas de atividades físicas adaptadas. 

Educador Físico com 

Especialização em Qualidade 

de Vida 

Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade e ao programa do 

Município; Veicular e gerar informações que visem à prevenção, a minimização dos 
riscos da comunidade. Atuar na promoção da saúde das pessoas através da prática de 

atividades físicas, além planejar, supervisionar e coordenar programas de atividades 
físicas, esportivas e recreativas. Acompanhar e orientar as pessoas durante a prática 

de esportes ou exercícios físicos, desde crianças em idade escolar, pacientes que 

buscam a recuperação de movimentos, pessoas com deficiência física (PCDs) e idosos 
que necessitam de cuidados específicos. 

Enfermeiro 12x36  

 

Enfermeiro 40 horas 
 
 

 

 

Executar diversas tarefas de enfermagem, tais como, administração de sangue e 

plasma, controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros 

tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos para proporcionar o 
bem-estar físico e mental dos pacientes. Prestar primeiros socorros no local de 

trabalho, em caso de acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações 
especiais, administrando medicamentos, para posterior atendimento médico. 

Supervisionar a equipe de enfermagem sob sua responsabilidade, treinando, 

coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais 
mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento 

do paciente. Manter os aparelhos e equipamentos em condições de uso imediato, 
verificando periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou 

conserto, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos. Supervisionar e 

manter as salas, consultórios e demais dependências em condições de uso 
assegurando a higiene e limpeza dentro dos padrões exigidos. Promover a integração 

da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas 

encontrados, apresentando soluções através da discussão dos mesmos. Efetuar todos 
os registros de atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em 

relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de 
enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o 

controle de saúde. Elaborar a previsão de pessoal e materiais necessários às 
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atividades, estabelecendo escalas de serviços e atribuições diárias da equipe, 
especificando e controlando materiais permanentes e de consumo para assegurar o 

desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem. 

Farmacêutico  
 

Desenvolver a manipulação, a produção e o controle de qualidade de medicamentos e 

cosméticos com indicação terapêutica. Realizar a obtenção e o controle de qualidade 
de insumos farmacêuticos. Executar e fiscalizar o armazenamento e estocagem de 

medicamentos e demais produtos farmacêuticos. Realizar a fiscalização de empresas, 

profissionais, métodos e processos ligados à área farmacêutica. Realizar perícias em 
atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza 

farmacêutica. 

Fisioterapeuta  
 

Desenvolver atividades de supervisão, coordenação, elaboração e execução de 

atividades fisioterápicas, visando a recuperação física do paciente, em qualquer 
Unidade de Tratamento do CISMETRO.  Mesmo que possuidor de formação ou 

especialização, deverá atuar também em outras áreas, quando de interesse do 
CISMETRO. Comparecer às reuniões técnico-científicas e administrativas quando 

convocado. Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado. 

Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço. Executar 
outras atividades inerentes à sua especialidade. 

Fisioterapeuta de Assoalho 
Pélvico 

Desenvolver atividades específicas que possam auxiliar nos problemas das gestantes. 

Assim como nas ações de prevenção, proporcionando inúmeros benefícios para a 

saúde. Trabalhar a prevenção e tratamento dos distúrbios que envolvem os músculos 
do assoalho pélvico como: Disfunções urinárias, fecal e sexual humana, além de parte 

da função obstétrica. Patologias como (prolapsos genitais), disfunções anorretais e 
urinárias femininas, masculinas e infantis, algias (dor) pélvicas, além das disfunções 

sexuais diversas, dentre outras. 

Fonoaudiólogo 

Proceder à avaliação fonoaudiológica do paciente, visando procedimentos diagnósticos 

e prognósticos terapêuticos. Proceder à avaliação radiológica do paciente, com testes 
subjetivos e/ou objetivos, visando dados que auxiliem no diagnóstico e prognóstico 

médico. Prestar assistência fonoaudiológica ao paciente e sua família por orientação 

ou terapia fonoaudiológica individual ou em dinâmica de grupo, conforme 
necessidade, com objetivos estabelecidos. Atuar em equipe interdisciplinar no que se 

refere à assistência. 

Médico do Trabalho 

Realizar consultas e atendimentos médicos na área de medicina ocupacional. 

Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 
médicas, adotar medidas de precaução universal de biossegurança. Realizar exames 

para admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e demissão dos empregados em 
especial daqueles expostos a maior risco de acidente de trabalho ou de doenças 

profissionais. Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador, 

promover campanhas de saúde e ações de controle de vetores e zoonoses. Elaborar e 
executar ações para promoção da saúde, prescrever medidas higiênico-dietéticas e 

ministrar tratamentos preventivos. Realizar os procedimentos de readaptação 
funcional instruindo a administração da instituição para mudança de atividade do 

servidor. Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de 

programas de proteção à saúde do trabalhador, analisando em conjunto os riscos, as 
condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros. Elaborar 

relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 

utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas 

compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Psicólogo  

Realizar atendimento ambulatorial psicológico da população atendida pelo CISMETRO, 
por meio de trabalho: individual, em grupo e na observação das atividades no 

cotidiano da entidade. Proceder às visitas clínicas aos pacientes internados nas 

enfermarias (interconsultas), para avaliação, suporte psicológico e emissão de 
pareceres, em atendimento às solicitações de outras clínicas. Realizar atendimento e 

orientação às famílias dos usuários. Confeccionar relatórios de acompanhamento da 

evolução dos casos. Participar dos estudos de casos junto à equipe interdisciplinar. 
Realizar, se necessário, visitas domiciliares às famílias da população atendida. 

Fornecer orientação psicológica e definir estratégias de encaminhamento aos 
pacientes que apresentarem necessidades de atendimento específico. Ministrar aulas 

em cursos voltados a médicos, enfermeiros, agentes comunitários, auxiliares de 

enfermagem, etc., visando capacitar os profissionais no trabalho da população 
atendida. Trabalhar de forma integrada junto à equipe interdisciplinar;  

Participar de fóruns, seminários e reuniões externas, representando a entidade, com 
o objetivo de trocar experiências e manter-se atualizado(a) com relação aos temas 

decorrentes do trabalho desenvolvido. Elaborar relatórios das atividades 

desenvolvidas. 

Psicopedagogo 

Trabalhar os processos de aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos. 
Identificar as dificuldades e os transtornos que interferem na assimilação do 

conteúdo, utilizando de conhecimentos da psicologia para analisar o comportamento 

do paciente/aluno. Promover intervenções em caso de fracasso ou de evasão escolar 
ou do tratamento. Atuar com pacientes em hospitais, centros comunitários, dentre 
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outros e orientar seus familiares. Participar de equipe multiprofissional com vista ao 
atendimento integral do paciente/ aluno e seus familiares. 

Terapeuta Ocupacional  

Prestar atendimento de terapia ocupacional em indivíduos com vistas ao tratamento, 
desenvolvimento e reabilitação. Atender indivíduos portadores de dificuldades físicas 

e/ou psicossociais, utilizando técnicas e procedimentos específicos de terapia 
ocupacional, para obter a recuperação e integração social do indivíduo. Orientar 

pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolver programas de 

prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; Planejar, coordenar, 
supervisionar, auditar, avaliar e executar planos, programas e projetos na área de 

atuação profissional. Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e demais 
documentações; Analisar, processar e atualizar dados.  Levantar, sistematizar e 

interpretar dados, informações e indicadores.  Avaliar as condições, deficiências e 

capacidades de adolescentes, definindo as intervenções necessárias.  Preparar 
programas ocupacionais, voltados ao desenvolvimento das capacidades de 

adolescentes.  Realizar avaliações vocacionais, diagnósticos da capacidade funcional, 
levantamentos de interesses e habilidades de adolescentes.  Planejar, desenvolver e 

orientar atividades laborativas, recreativas, artesanais, artísticas e outras com fins 

terapêuticos.  Participar de equipe multiprofissional com vista ao atendimento integral 
de adolescentes e seus familiares, elaborando planos de intervenção para o 

desenvolvimento da ação socioeducativa personalizada junto aos adolescentes.  
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