
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
REGISTRO DA QUALIDADE

CÓDIGO – RQ 012 SETOR EMITENTE:

TÍTULO – PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Data de Aprovação Armazenamento 

20/05/2020 
Gestão de Pessoas/ 

Fundahc 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG 
PROCESSO SELETIVO Nº 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS QUADROS DE PESSOAL DA FUNDAHC, REGIDO PELA 
CONSOLIDAÇÃO DAS 

 
A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 
do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho
preenchimento de vagas, pelo regime CLT, de acordo com o déficit de profissionais nos diversos turnos e setores 
de acordo com a necessidade da FUNDAHC, para
no município de Jataí/GO. 
 
 
A Diretora Executiva da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a realização de 
processo seletivo para o (s) cargo (s) abaixo relacionado (s):
 

        Cargo/Função Pré

Analista de Nível Superior 
(Analista de Custos) 

Ensino Superior Completo
Desejável Pós
Conhecimentos intermediários em 
informática: digitação, Word, Excel 
Power point e internet;
Experiência comprovada, mínim
seis meses, com custo hospitalar

Analista de Nível Superior 
(Analista de Sistemas) 

Ensino Superior completo em 
Ciências da Computação, Análise 
de Sistemas, Engenharia da 
Computação ou áreas afins; 
Conhecimentos em infraestrutura, 
segurança da informação, 
implantação de 
Manutenção de servidores e 
equipamentos associados. 
Monitoramento e acompanhamento 
de rede. Desejá
do sistema MV
mínima de 06 (seis) meses na 
função. 

Analista de Nível Superior 
(Encarregado (a) de 
Faturamento e NIR) 

Ensino Superior Completo
Conhecimentos intermediários em 
informática: digitação, Word, Excel 
Power point e internet;
Experiência comprovada, mínim
seis meses, com faturamento 
hospitalar. 

Analista de Nível Superior 
(Supervisor (a) de 

Serviços de Apoio e 
Administrativos) 

Curso completo em áreas 
compatíveis com o cargo;
Desejável Pós
Conhecimentos intermediários em 
informática: pacote Office, intranet 
e internet; Ex
seis meses
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS QUADROS DE PESSOAL DA FUNDAHC, REGIDO PELA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT). 
  
A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC, entidade gestora 

Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho – Jataí/GO, torna público o processo seletivo para 
pelo regime CLT, de acordo com o déficit de profissionais nos diversos turnos e setores 

o com a necessidade da FUNDAHC, para a contratação de colaboradores exclusiva para essa unidade

da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a realização de 
processo seletivo para o (s) cargo (s) abaixo relacionado (s): 

Pré-Requisitos 
Nº de 
Vagas 

Carga Horária 
Semanal 

Ensino Superior Completo; 
Desejável Pós-graduação na área; 
Conhecimentos intermediários em 
informática: digitação, Word, Excel 
Power point e internet; 
Experiência comprovada, mínima 
seis meses, com custo hospitalar. 

01* 40h 

Ensino Superior completo em 
Ciências da Computação, Análise 
de Sistemas, Engenharia da 
Computação ou áreas afins; 
Conhecimentos em infraestrutura, 
segurança da informação, 
implantação de sistemas. 
Manutenção de servidores e 
equipamentos associados. 
Monitoramento e acompanhamento 
de rede. Desejável conhecimento 
do sistema MV. Experiência 
mínima de 06 (seis) meses na 

02* 40h 

Ensino Superior Completo; 
Conhecimentos intermediários em 
informática: digitação, Word, Excel 
Power point e internet; 
Experiência comprovada, mínima 
seis meses, com faturamento 

01* 40h 

Curso completo em áreas 
compatíveis com o cargo; 
Desejável Pós-graduação na área; 
Conhecimentos intermediários em 
informática: pacote Office, intranet 
e internet; Experiência, mínima de 
seis meses na função, 

01* 40h 

                            VERSÃO - Nº 00 

Retenção  Disposição 

Físico: 01 ano Lixo 

FUNDAHC 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS QUADROS DE PESSOAL DA FUNDAHC, REGIDO PELA 

FUNDAHC, entidade gestora 
público o processo seletivo para 

pelo regime CLT, de acordo com o déficit de profissionais nos diversos turnos e setores 
exclusiva para essa unidade 

da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a realização de 

Carga Horária 
 

Salário Base - 
R$ 

R$ 3.300,00 

R$ 3.300,00 

R$ 3.300,00 

R$ 3.300,00 
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preferencialmente em unidade 
hospitalar.  

Analista de Nível Superior  
(Supervisor (a) de Gestão 

de Pessoas) 

Ensino Superior Completo em 
Psicologia; Conhecimentos 
intermediários em informática: 
pacote Office, intranet, internet;  
Experiência mínima de seis meses 
na função, preferencialmente em 
unidade hospitalar. 

01* 40h R$ 3.300,00 

Analista de Nível Superior  
(Administração de 

Pessoal) 

Curso Superior completo em 
Administração ou áreas afins; 
Conhecimento intermediário de 
Informática: Word, Excel e internet; 
Experiência mínima de seis meses, 
em cargo de gestão e 
administração de pessoal. 

01* 40h R$ 3.300,00 

Analista de Nível Superior 
(Encarregado (a) de Serv. 

Proc. Roupas, 
Higienização Hospitalar e 

RSSS) 

Ensino Superior completo em áreas 
afins, preferencialmente em 
Enfermagem ou Hotelaria; 
Conhecimentos intermediários em 
informática: digitação, Word, Excel, 
Power point e internet; 
Experiência mínima de seis meses 
na função. 

01* 40h R$ 3.300,00 

Analista de Nível Superior 
(Ouvidoria)  

Curso Superior completo em 
qualquer área;  
Conhecimentos de informática: 
Word, Excel e Power point; 
Desejável curso de capacitação em 
Ouvidoria;  
Experiência mínima de seis meses 
em ouvidoria. 

01* 40h R$ 3.300,00 

 Analista de Nível Superior  
(Controle Interno, 

Planejamento e Gestão da 
Qualidade) 

Ensino Superior completo em 
Ciências Contábeis, Administração, 
Economia e/ou áreas afins; 
Desejável Pós Graduação em 
Controladoria e Finanças, Gestão 
de Negócios, Gestão Financeira 
e/ou áreas afins. Experiência de no 
mínimo (06) seis meses, com 
Controle Interno, Planejamento e 
Gestão da Qualidade. 

01* 40h R$ 3.300,00 

Analista de Nível Técnico 
(Encarregado (a) de 

Manutenção) 

Curso Técnico completo ou Ensino 
Superior em andamento; Desejável 
curso de Eletricista; Experiência 
mínima de seis meses na função 
em unidade hospitalar; 
Conhecimentos intermediários em 
Informática: Word, Excel e 
planilhas. 

01* 40h R$ 2.400,00 

Analista de Nível Técnico 
(Serviço de Patrimônio) 

Curso Técnico completo ou Ensino 
Superior em andamento; 
Conhecimentos intermediários em 
Informática; 
Experiência de no mínimo seis 
meses na área de atuação, 
preferencialmente em unidade 

01* 40h R$ 2.400,00 
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hospitalar. 

Analista de Nível Técnico  
(Serv. de Prontuários, 
Arquivos e Protocolo) 

Curso Técnico completo ou Ensino 
Superior em andamento; 
Informática: Word e Excel; 
Experiência de no mínimo seis 
meses na área de atuação. 

01* 40h R$ 2.400,00 

 
 

Analista de Nível Técnico 
(Encarregado (a) de 

Almoxarifado) 

Curso Técnico completo ou Ensino 
Superior em andamento; 
Conhecimento intermediário em 
informática: pacote Office, Word e 
Excel; 
Experiência de seis meses na área 
de atuação; Desejável experiência 
em materiais médicos e sistemas 
informatizados. 

 
 
       01* 

 
 
       40h 

 

R$ 2.400,00 

Analista de Nível Técnico 
(Técnico (a) em Eletrônica)

Curso Técnico completo em 
Eletrônica ou Ensino Superior em 
andamento;  
Experiência de no mínimo (06) seis 
meses na área de atuação, 
preferencialmente em Unidade 
Hospitalar. 

01* 40h R$ 2.400,00 

Aprendiz 

Ensino Médio cursando ou 
completo; Boa redação e 
comunicação; Conhecimento em 
informática; Idade de 18 a 21 anos. 

05* 20h R$ 522,50 

Assistente Administrativo 

Ensino Médio completo;  
Conhecimento básico em 
Informática: Digitação, Word e 
Excel;  
Desejável experiência na área 
hospitalar. 

10* 
12x36h ou 

40h 
R$ 1.045,00 

Assistente  
Administrativo II 

(Administração de 
Pessoal) 

Desejável Ensino Superior em 
andamento; 
Conhecimento em informática: 
Word, Excel e Planilhas; 
Experiência comprovada na área 
de Administração de Pessoal. 

02* 40h R$ 1.295,00 

Assistente  
Administrativo II (Controle 
de Contratos e Processos) 

Desejável Ensino Superior em 
andamento; Conhecimentos 
básicos em Informática: Word e 
Excel; 
Desejável conhecimento sistema 
informatizado e experiência na área 
financeira;  

01* 40h R$ 1.295,00 

Assistente Administrativo 
II (Secretaria Geral da 

Diretoria) 

Desejável Ensino Superior em 
andamento; Conhecimentos 
Intermediários em Informática: 
Digitação, Word e Excel; 
Experiência de no mínimo seis 
meses na área administrativa, 
preferencialmente em unidade 
hospitalar. 

01* 40h R$ 1.295,00 

Assistente Administrativo 
II  (Gestão da Qualidade) 

Desejável Ensino Superior em 
andamento; Conhecimentos 
intermediários em Informática: 

01* 40h R$ 1.295,00 
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Word, editor de textos, Excel e 
digitação; 
Experiência mínima de seis meses 
na área administrativa;  
Desejável experiência em Sistema 
de Gestão da Qualidade. 

Assistente de Recepção 
(PcD) 

Ensino Médio completo; 
Conhecimentos Informática: Word 
e Excel; Desejável curso de 
recepcionista e Atendimento ao 
Público; Desejável experiência na 
função e atendimento em geral. 

10** 
12x36h ou 

40h 
R$ 1.045,00 

Assistente Social 

Ensino Superior completo em 
Serviço Social; Registro no órgão 
da categoria; Conhecimentos em 
Informática: Word, Excel, Power 
Point; Experiência mínima de seis 
meses na função, 
preferencialmente em Unidade 
Hospital. 

04* 
30h ou 
12x60h 

R$ 2.475,00 

Assistente de 
Manutenção/ Eletricista 

Ensino Médio completo e curso 
profissionalizante ou Curso em 
Eletricista; Experiência de no 
mínimo seis meses na área de 
atuação; Curso NR10. 

02* 
12x36h ou 

40h 
R$ 1.295,00 

Auxiliar de Almoxarifado 

Ensino Médio completo; 
Conhecimentos básicos em 
informática: Digitação, Word e 
Excel; Experiência de no mínimo 
seis meses na área de atuação em 
unidade Hospitalar; 
Desejável conhecimento em 
entradas de notas fiscais. 

04* 
40h ou 
12x36h 

R$ 1.045,00 

Auxiliar de Laboratório 

Ensino Médio completo; 
Conhecimento básico de 
Informática: digitação, Word e 
Excel; Desejável experiência na 
função na área hospitalar. 

04* 12x36h R$ 1.045,00 

Biomédico (a) 

Curso Superior completo em 
Biomedicina; Desejável experiência 
em laboratório clínico, banco de 
sangue e agência transfusional; 
Registro profissional ativo no órgão 
competente; Experiência de no 
mínimo seis meses na área de 
atuação. 

06* 
40h ou 
12x36h 

R$ 3.300,00 

Enfermeiro (a) 
Assistencial 

Ensino Superior completo em 
Enfermagem; Registro ativo no 
COREN; Conhecimentos básicos 
de Informática: digitação, Word e 
Excel; Experiência de no mínimo 
seis meses na área de atuação. 

20* 
12x36 ou 

40h 
R$ 3.300,00 

Enfermeiro (a) CCIH 

Ensino Superior completo em 
Enfermagem e Cursando Pós 
Graduação em CCIH; Registro 
ativo no COREN; Experiência 
mínima de seis meses em CCIH; 
Conhecimento básico de 

01* 40h R$ 3.300,00 
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Informática: digitação, Word e 
Excel. 

Enfermeiro (a) do Serv. 
Vig. Epidemiológica / NISP 

Ensino Superior completo em 
Enfermagem; Registro ativo no 
COREN GO; Experiência de seis 
meses na área de atuação. 

01* 40h R$ 3.300,00 

Farmacêutico (a) 

Curso Superior completo em 
Farmácia, com registro no órgão da 
categoria; Conhecimento de 
Informática em nível intermediário;  
Experiência mínima de seis meses 
na função em área hospitalar; 
Desejável atuação em farmácia 
clínica e ter trabalhado com dose 
unitária. 

02* 12x36h R$ 3.300,00 

Faturista 

Ensino Médio completo; Desejável 
experiência mínima de seis meses 
em faturamento hospitalar; 
Informática básica, Word e Excel;  

01* 40h R$ 1.400,00 

Fisioterapeuta 

Ensino Superior completo em 
Fisioterapia; Experiência em UTI; 
Conhecimentos em Informática: 
Word e Excel.  

07* 
12x60h ou 

30h 
R$ 2.475,00 

Fonoaudiólogo (a) 

Ensino Superior completo em 
Fonoaudiologia; Registro ativo no 
órgão da categoria; Experiência 
mínima de seis meses na área 
hospitalar; Conhecimento em 
Informática: Word e Excel. 

02* 30h R$ 2.475,00 

Maqueiro (a) 
Ensino Médio incompleto; 
Desejável experiência na área 
hospitalar. 

06* 12x36 R$ 1.045,00 

Nutricionista 

Ensino Superior completo em 
Nutrição; Registro ativo no 
Conselho Regional de Nutrição;  
Experiência mínima de seis meses 
em cozinha hospitalar, industrial e 
nutrição clínica; Desejável pós 
graduação ou especialização na 
área de atuação (Nutrição 
Hospitalar). 

01* 40h R$ 3.300,00 

Psicólogo (a) Hospitalar 

Ensino Superior completo em 
Psicologia; Registro ativo no 
conselho; Experiência de seis 
meses em Psicologia Hospitalar. 

03* 
12x36 ou 

40h 
R$ 3.300,00 

Técnico (a) em 
Enfermagem 

Ensino Médio completo; Curso 
completo de Técnico em 
Enfermagem; Registro no COREN; 
Desejável experiência na área 
hospitalar. 

80* 12x36h R$ 1.200,00 

Técnico (a) em Farmácia 

Ensino Médio completo; 
Conhecimentos básicos de 
Informática: digitação, Word e 
Excel; Experiência na função na 
área hospitalar. 

06* 12X36h R$ 1.200,00 
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Técnico (a) em Informática 

Ensino Médio completo; Curso 
Técnico em Informática ou Superior 
em andamento na área de 
informática; Experiência em 
Manutenção de redes; 
Conhecimentos em servidores 
Windows 2008 r2 (AD, DNS, 
DHCP) e Linux (proxy, firewall). 

02* 
12x36 ou 

40h 
R$ 1.400,00 

Técnico (a) de Laboratório 

Curso Técnico completo na área de 
atuação (Técnico (a) de 
Laboratório); Registro profissional 
ativo no órgão competente; 
Desejável experiência em área 
hospitalar. 

10* 12X36h R$ 1.200,00 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Curso completo de Técnico de 
Segurança do Trabalho; Registro 
no Órgão competente; Experiência 
mínima de seis meses na função, 
preferencialmente na área 
hospitalar. 

01* 
40h ou 
12x36h 

R$ 1.400,00 

Teleatendente (PcD) 

Ensino Médio completo; 
Conhecimentos Informática: Word 
e Excel; Desejável capacitação em 
Teleatendimento; Desejável 
experiência em teleatendimento. 

02** 36h R$ 1.045,00 

 
*As vagas anunciadas são destinadas preferencialmente a pessoas com deficiência, nos termos do 
Decreto 3.298, de 20/12/1999, que tenham compatibilidade entre a deficiência de que é portador e as 
atribuições do cargo. 
 
**As vagas anunciadas são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência, nos termos do Decreto 
3.298, de 20/12/1999, que tenham compatibilidade entre a deficiência de que é portador e as atribuições do 
cargo. 
 
 
O (a) candidato (a) poderá participar apenas de 01 (uma) vaga dos processos seletivos em andamento. 
 
 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 
 
ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR (ANALISTA DE CUSTOS) 

 
 Alocar a distribuição direta dos custos e despesas, conforme estrutura e planejamento estabelecido pela 
Instituição; 

 Executar análise de custos de produtos (material, mão de obra) e serviços, e/ou de distribuição através de 
inventários; 
 Executar análise das variações de custos/volume/lucro dos procedimentos e componentes da estrutura da 

Instituição; 
 Elaborar planilhas, gráficos, quadros demonstrativos e relatórios relativos às análises resultantes do estudo do 

processo de produção, análise de custos de bens necessários à prestação dos serviços; 
 Realizar estudos para a redução do custo hospitalar; 

 Participar das reuniões, cursos, palestras, treinamento sempre que solicitado; 
 Atender solicitações do Sistema de Gestão da Qualidade, providenciando os documentos necessários para 
implantação e implementação dos serviços, visando a melhoria contínua dos processos; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato. 



CÓDIGO – RQ 012 SETOR EMITENTE: GESTÃO DE PESSOAS                    VERSÃO - Nº 00 

TÍTULO – Processo de seleção 

 

Data de Aprovação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

15/05/2020 Gestão da Qualidade 
Pasta eletrônica do setor/ 

Colaborador da área 
Por ano/setor Permanente Não há 

Página 7 de 27 

 
ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR (ANALISTA DE SISTEMAS) 
 

 Providenciar e manter em pleno funcionamento os equipamentos, microcomputadores e os sistemas 
informatizados, buscando os reparos, consertos e substituições, quando necessário e solicitado; 

 Criar, monitorar, desenvolver e implantar projetos relacionados ao sistema MV, apoiando a Implantação e o 
suporte ao usuário; 

 Definir critérios e normas de segurança física e tecnológica das instalações, equipamentos e dados 
processados; 

 Elaborar e acompanhar a confecção e controle de manuais de toda a documentação de sistemas e 
programas, conforme os padrões e metodologias usuais na área de informática, visando à segurança e 
eficiência na utilização dos sistemas implantados; 

 Manter e administrar as redes de comunicação, infraestrutura de TI, programas de treinamento e assistência 
aos usuários de sistemas; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor da área. 

 Recomendar e monitorar padrões e controles de TI; 

 Acompanhar atividades de infraestrutura, segurança da informação e implantação de sistemas; 

 Fazer integração técnica de novos colaboradores; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor da área. 

 
ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR (ENCARREGADO (A) DE FATURAMENTO E NIR) 

 

 Conferir os documentos dos procedimentos executados, originários das áreas com separação por tipo de 
serviço ambulatorial e hospitalar; 

 Verificar a correspondência entre os atendimentos executados em relatório emitidos pelo sistema com os 
procedimentos registrados em prontuários, pedido médicos de exames, vales exames (chequinhos), ficha de 

atendimento e laudos de AIH; 

 Conferir o faturamento no sistema de todos os atendimentos executados, e posteriormente elaborar o relatório 
de produção apresentado ao SUS; 

 Procedimentos glosados com as correções necessárias; 

 Repassar orientações sobre as normas, procedimentos, documentação e cobertura do SUS para os demais 
setores da instituição; 

 Elaborar demonstrativos de faturamento e acompanhar indicadores, a fim de identificar inconsistências e 
subsidiar informações para tomada de decisão junto à diretoria; 

 Executar outras tarefas correlatas, a critério da diretoria. 
 
 

ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR (A) DE SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS) 

 

 Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar ações inerentes a todo o processo dos condutores de 
maca, motorista administrativo e higienização das roupas utilizadas, bem como a previsão e provisão do 

quantitativo necessário, a centralização, movimentação, estocagem, distribuição, conservação, recuperação e 
controle das roupas, com vista ao melhor aproveitamento do enxoval; 

 Orientar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos colaboradores sob sua gestão; 

 Realizar a supervisão técnica das atividades profissionais específicas sob sua responsabilidade; 

 Elaborar escalas de trabalho, controlar a frequência dos colaboradores sob sua subordinação, conforme 
contrato de trabalho; 

 Contribuir e participar de atividades de acolhimento e de capacitação profissional, bem como de ensino e 
pesquisa, junto aos profissionais da Instituição e estagiários; 

 Assessorar outros serviços da Instituição em assuntos de sua competência, para os quais for solicitado, como 
parecer de compras, previsão de consumo de materiais, etc.; 

 Participar de orientações, educativas e de acolhimento aos usuários do serviço, sempre que necessário; 
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 Elaborar relatórios de gestão periódicos, para as instâncias competentes; 

 Participar de reuniões de gestores, e de planejamento e avaliação, quando solicitado; 

 Participar de palestras, cursos e treinamentos e outros, quando solicitado; 

 Promover reuniões com seus subordinados, com finalidade de planejamento, avaliação e informações, com 
vistas ao bom desempenho de seu Setor; 

 Acatar decisões e normativas institucionais emanadas; 

 Atender solicitações do Sistema de Gestão da Qualidade, providenciando os documentos necessários para 
implantação e implementação dos serviços, visando a melhoria contínua dos processos; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas, rotinas e procedimentos padronizados na instituição e as disposições 
legais que regulamentam o exercício de cada profissão; 

 Ocupar-se com os serviços de vigilância e monitoramento eletrônico por meio de vídeo, transporte e 
estacionamento, supervisionando as equipes na distribuição e cumprimento das atividades;  

 Adotar medidas cotidianas de proteção e zelo com a segurança físico-patrimonial, preconizando instalações, 
equipamentos e a integridade de pessoas;  

 Realizar a gestão dos contratos dos serviços de vigilância de portaria e do sistema de monitoramento de 
CFTV – Circuito Fechado de Televisão da instituição; 

 Acompanhar as equipes e atividades de segurança, monitoramento e avaliar o cumprimento e a qualidade das 
atividades contratadas;  

 Diagnosticar e atuar sobre situações de riscos pessoais e/ou patrimoniais;  

 Supervisionar os fluxos de entradas e saídas de pessoas, bens patrimoniais e veículos da Instituição, 
adotando os controles e registros cabíveis;  

 Cuidar do aproveitamento adequado das vagas do estacionamento, com o intuito de acomodar maior número 
de veículos possível e zelar pelos veículos estacionados no âmbito da Instituição; 

 Supervisionar e organizar o uso de veículos da Instituição; 

 Acompanhar e controlar os agendamentos de transportes solicitados;  

 Zelar da frota de veículos, usados como meio de transporte da Instituição, assegurando a contínua e 
adequada condição de uso dos mesmos, requisitando manutenção preventiva, quando necessário, corretiva 
dos veículos; 

 Observar com rigor as datas de vencimento de IPVA e seguro, acompanhar consumo de combustível e zelar 
pela troca de óleo, entre outros;  

 Propor e colaborar com a implementação de ações para a otimização dos serviços sobre seu encargo e 
colaborar na elaboração de normas, regulamento e procedimentos internos relacionados a vigilância, 
monitoramento, estacionamento e transportes;  

 Outras atividades inerentes ao cargo, a critério do gestor imediato. 

 
ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR (A) DE GESTÃO DE PESSOAS) 
 
 Orientar, acompanhar, avaliar as atividades desenvolvidas pelos colaboradores sob sua gestão; 

 Realizar e operacionalizar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal, atendendo as solicitações dos 
setores de acordo com as vagas existentes e autorizadas no Plano de Trabalho; 

  Fazer a triagem dos currículos para agendar entrevistas;  

  Encaminhar a Gestão de Pessoas da Fundahc nomes dos candidatos para agendamento de entrevistas no 
site; 

  Realizar entrevistas, dinâmicas e avaliações de candidatos de acordo com o perfil da vaga em aberto; 

  Encaminhar os aprovados para publicação no site da Fundahc; 

  Realizar e acompanhar treinamento de integração de novos colaboradores; 

  Acompanhar e operacionalizar os treinamentos gerais de acordo com as necessidades dos setores e da 
instituição; 

 Gerir a movimentação e alocação de pessoal, além da manutenção atualizada do cadastro de empregados da 
instituição;  

 Operacionalizar, com a colaboração dos demais serviços, o processo de avaliação de desempenho 
estabelecido pela instituição; 
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 Realizar demissão juntamente com o gestor da área, receber pedido de demissão, entrevista de desligamento 
e encaminhar para demissional e Administração de Pessoal; 

 Analisar e avaliar reivindicações que venham a ser feitas pelos empregados da instituição; 

 Zelar pela segurança e sigilo de toda e qualquer informação relativa ao processo de gestão de pessoal, que 
não de interesse e direito público, arquivando de modo seguro e prático os dados e documentos; 

 Contribuir e participar de atividades de acolhimento e de capacitação profissional, bem como de ensino e 
pesquisa, junto aos profissionais da Instituição e estagiários; 

 Assessorar outros serviços da Instituição em assuntos de sua competência, para os quais for solicitado como 
parecer de compras, previsão de consumo de materiais, etc.; 

 Participar de orientações, educativas e de acolhimento aos usuários do serviço, sempre que necessário; 

 Elaborar relatórios de gestão periódicos, para as instâncias competentes; 

 Participar de reuniões de gestores, e de planejamento e avaliação, quando solicitado; 

 Participar de palestras, cursos e treinamentos e outros, quando solicitado; 

 Promover reuniões, com finalidade de planejamento, avaliação e informações, com vistas ao bom 
desempenho de seu Setor; 

 Acatar decisões e normativas institucionais emanadas da Direção Executiva e dos órgãos diretivos; 

 Atender solicitações do Sistema de Gestão da Qualidade, providenciando os documentos necessários para 
implantação e implementação dos serviços, visando a melhoria contínua dos processos; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas, rotinas e procedimentos padronizados na instituição e as disposições 
legais que regulamentam o exercício de cada profissão; 

 Realizar outras atividades inerentes ao cargo, solicitadas pelo gestor imediato. 
 
 

ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR (ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL) 

 

 Planejar, gerir, avaliar processos e atividades desenvolvidas no âmbito de gestão; 

 Orientar, acompanhar, avaliar as atividades pelos colaboradores sob sua gestão; 

 Gerir todas as atividades de segurança e medicina do trabalho; 

 Elaborar escalas de trabalho, realizar o controle de frequência dos colaboradores sob sua subordinação, 

conforme normas estabelecidas da Instituição;  

 Conferir, analisar e vistar as folhas de pontos antes de serem encaminhadas para a Administração de pessoal da 

Fundahc; 

 Controlar ponto e férias; 

 Enviar avisos de férias, imprimir os avisos e recibos de férias; 

 Conferir a documentação dos recém admitidos antes de serem encaminhadas; 

 Receber os demitidos ou pedidos de demissão pela Gestão de Pessoas para assinarem os avisos prévios e 

encaminhar para rescisão; 

 Conferir a relação para pagamentos; 

 Conferir relação de vales transportes; 

 Conferir lista de refeições; 

 Acompanhar fiscalizações; 

 Atendimento em geral sobre questões trabalhistas; 

 Solicitar justificativas aos gestores das inconsistências do ponto; 

 Acompanha as avaliações de experiência dos colaboradores; 

 Solicitar junto aos Diretores da unidade os recursos necessários para o bom desempenho das atividades; 

 Atender solicitações do Sistema de Gestão da Qualidade, providenciando os documentos necessários para 

implantação e implementação dos serviços, visando à melhoria contínua dos processos; 

 Cumprir e fazer cumprir: Ordens de Serviço, Portarias e Regulamento expedidos pela Diretoria da unidade; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, determinadas pelo gestor da área.  
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ANALISTA DE NIVEL SUPERIOR (ENCARREGADO (A) DE SERVICO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS, 
HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR E RSSS) 
 
 Planejar, executar, controlar e avaliar ações inerentes a todo o processo de higienização das roupas utilizadas 

na Unidade Hospitalar, bem como a previsão e provisão do quantitativo necessário, a centralização, 
movimentação, estocagem, distribuição, conservação, recuperação e controle das roupas, com vista ao 
melhor aproveitamento do enxoval; 

 Orientar, acompanhar, avaliar as atividades desenvolvidas pelos colaboradores sob sua gestão; 

 Realizar a supervisão técnica das atividades profissionais específicas sob sua responsabilidade; 

 Elaborar escalas de trabalho, controlar a frequência dos colaboradores sob sua subordinação, conforme 
contrato de trabalho; 

 Contribuir e participar de atividades de acolhimento e de capacitação profissional, bem como de ensino e 
pesquisa, junto aos profissionais da Instituição e estagiários; 

 Assessorar outros serviços da Instituição em assuntos de sua competência, para os quais for solicitada como 
parecer de compras, previsão de consumo de materiais, etc.; 

 Participar de orientações, educativas e de acolhimento aos usuários do serviço, sempre que necessário; 

 Elaborar relatórios de gestão periódicos, para as instâncias competentes; 

 Participar de reuniões de gestores, e de planejamento e avaliação, quando solicitado; 

 Participar de palestras, cursos e treinamentos e outros, quando solicitado; 

 Promover reuniões com seus subordinados, com finalidade de planejamento, avaliação e informações, com 
vistas ao bom desempenho de seu Setor; 

 Acatar decisões e normativas institucionais emanadas da Direção Executiva e dos órgãos diretivos; 

 Atender solicitações do Sistema de Gestão da Qualidade, providenciando os documentos necessários para 
implantação e implementação dos serviços, visando a melhoria contínua dos processos; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas, rotinas e procedimentos padronizados na instituição e as disposições 
legais que regulamentam o exercício de cada profissão; 

 Fazer integração técnica de novos colaboradores; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor da área. 

 
ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR (OUVIDORIA) 

 

 Receber informações e queixas relativas a eventuais desvios na adequada prestação de serviços da unidade 
e na execução de suas rotinas administrativas, examinando e identificando as causa e procedência das 
manifestações recebidas; 

 Analisar, interpretar e sistematizar as manifestações recebidas; 

 Informar a Diretoria Geral da unidade e Diretoria Executiva da FUNDAHC, por meio de sua Assessoria 
Executiva, a respeito das demandas registradas na ouvidoria; 

 Encaminhar a demanda aos setores responsáveis e acompanhar as providências tomadas, através de prazo 
estabelecido; 

 Submeter as respostas dos gestores quanto aos questionamentos, à análise prévia do diretor da área ou ao 
Diretor Geral, antes de encaminhar a devolutiva ao interessado; 

 Dar ciência formalmente, ao interessado, das providências tomadas quando for de interesse individual e 
quando for de interesse público informar coletivamente de acordo com as rotinas da instituição; 

 Acompanhar, até a solução final, as informações (denúncias, reclamações, sugestões, pedidos de 
informações ou elogios) consideradas pertinentes, garantindo o direito de resposta ao interessado; 

 Proteger os direitos dos manifestantes, bem como esguardar a unidade de acusações ou críticas infundadas; 

 Manter sigilo sobre a identidade do manifestante, quando solicitado, ou quando tal providência se fizer 
necessária; 

 Manter-se informado sobre a atuação da FUNDAHC na unidade, da Diretoria geral e demais níveis de gestão 
e das rotinas gerais da unidade, com o objetivo de esclarecer dúvidas de usuários, quando necessário; 
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 Prestar, quando solicitado, informações e esclarecimentos à Diretoria da FUNDAHC, Diretoria Geral da 
unidade e demais níveis de gestão da unidade; 

 Apresentar, periodicamente, relatórios e estatísticas sobre os resultados da atuação da ouvidoria e os 
indicativos de satisfação dos usuários para análise da diretoria; 

 Orientar e educar o usuário quanto à finalidade da ouvidoria, seu limite de atuação e as formas de cesso aos 
seus serviços; 

 Assegurar ao usuário a manifestação de forma direta e desburocratizada, disponibilizando mecanismos que 
permitam o acompanhamento do trâmite completo de sua manifestação; 

 Promover o exercício da cidadania, assegurando aos usuários o direito à informação, orientando-os na sua 
obtenção e em como proceder para garantir seus direitos e instruí-los para o cumprimento de suas obrigações 
junto à instituição; 

 Organizar e manter o acervo documental atualizado relativo às manifestações dos usuários, resguardando o 
sigilo das informações de natureza reservada; 

 Participar de reuniões, treinamentos, palestras, cursos, sempre que solicitado; 

 Executar outras atividades do setor e inerentes ao cargo, conforme solicitação do gestor imediato. 

 
 
ANALISTA DE NÍVEL SUPERIOR (SUPERVISOR (A) DE CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO 
DA QUALIDADE) 
 
 Supervisionar o processo de planejamento e controle do plano de trabalho a curto, médio e longo prazo, bem 

como a oportuna identificação e adoção de alternativas de equacionamento entre o planejado e o realizado; 

 Planejar, acompanhar e orientar às diversas áreas, quando da elaboração do programa orçamentário; 

 Propor, implantar e controlar normas e procedimentos de gestão por processos, dentro dos prazos, padrões 
de qualidade e segurança requeridos; 

 Acompanhar e analisar as alterações que porventura ocorram nas legislações fiscal, trabalhista e 
previdenciária, sua oportuna difusão, bem como a adoção de práticas uniformes e consolidadas; 

 Acompanhar e respeitar rigorosamente os prazos, procedimentos e normas legais trabalhistas; 

 Participar ativamente tanto no processo de planejamento estratégico quanto na definição, implementação, 

gestão e controle das políticas corporativas; 

 Planejar, organizar, gerenciar e controlar as atividades voltadas à geração, análise e difusão de informações 
gerenciais confiáveis e oportunas; 

 Acompanhar e orientar na elaboração do orçamento da sua equipe, controlar sistematicamente os dispêndios 
havidos e corrigir oportunamente os desvios verificados; 

 Acompanhar e avaliar, em conjunto com Recursos Humano, os processos de seleção, capacitação e 
motivação dos integrantes de sua equipe; 

 Analisar a necessidade de treinamentos específicos, bem como auxiliar na disseminação das Políticas e 
Procedimentos e no desenvolvimento da Cultura, junto aos profissionais, fornecedores e contratados; 

 Praticar sistematicamente os valores em conformidade com as crenças da Maternidade, bem como controlar 
as práticas de seus subordinados; 

 Desenvolver e manter um adequado relacionamento com clientes, fornecedores, comunidade, órgãos e 
entidades públicas e privadas; 

 Realizar demais atividades de acordo com a necessidade, quando solicitado pelo gestor. 
 

ANALISTA DE NÍVEL TÉCNICO (ENCARREGADO (A) DE MANUTENÇÃO) 

 Realizar controle de contratos; 

 Fazer abertura das ordens de serviços, lançamento das atividades executadas, lançamento dos materiais 
gastos e fechamento; 

 Transferir Ordens de Serviços manuais para o sistema com todos os dados e materiais; 

 Controlar o uso das chaves, registrando no livro de chaves retirado e entrega, verificando as chaves com os 
respectivos nomes e locais; 
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 Controlar ferramentas de uso coletivo, registrando no livro de ferramentas retirado e entrega de cada 
ferramenta; 

 Fazer a solicitação de material necessário para manutenção e suprimento internos; 

 Realizar a abertura e chamados técnicos para empresas terceirizadas que possuam contrato com a 
instituição; 

 Controlar os produtos estocáveis que ficam disponíveis para a utilização dos plantões noturnos e finais de 
semana; 

 Elaborar memorandos, avisos internos, relatórios necessários e escalas de trabalho; 

 Arquivar relatórios, documentos e ordens de serviços facilitando e organizando os arquivos; 

 Supervisionar e realizar controle de equipes de trabalho; 

 Cumprir normas internas e estabelecidas pela Instituição; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, sempre que solicitado pelo gestor do setor. 
 
 

ANALISTA DE NÍVEL TÉCNICO (SERVIÇO DE PATRIMÔNIO) 

 
 Garantir na definição dos padrões e especificações dos bens patrimoniais a serem adquiridos em conjunto 

com o solicitante; 

 Receber, conferir, armazenar e distribuir todos os materiais, equipamentos e bens patrimoniais; 

 Proceder à incorporação dos bens, depois de conferidos; 

 Providenciar a reposição dos bens patrimoniais irrecuperáveis; 

 Administrar a guarda e a conservação dos bens patrimoniais; 

 Proceder à distribuição dos bens patrimoniais às unidades requisitantes e a emissão do Termo de 
responsabilidade; 

 Providenciar as plaquetas e processar o tombamento dos bens móveis, objetivando a identificação dos 
mesmos e dos responsáveis pelo uso, mantendo o inventário alimentado; 

 Manter cadastro atualizado dos bens patrimoniais, controlar sua movimentação e reparos, quando necessário; 

 Fazer inspeção, entrega e a retirada de bens em todos os setores, onde os mesmos não se encontram 
esterilizados; 

 Solicitar ao Setor de Manutenção auxiliar na montagem ou transferência dos bens móveis, informando os 
dados dos bens móveis e o local a ser montado, através de OS; 

 Fazer relatório mensal da quantidade de bens patrimonial dos e baixa por danos/extravios de bens; 

 Usar equipamentos de proteção individual, quando necessário, para execução das atividades; 

 Montar Termo de entrega dos bens patrimoniais a cada setor; 

 Conferir as notas fiscais e confrontar com os pedidos realizados, providenciando as devoluções ou trocas caso 
houver erros; 

 Realizar inspeção nos Setores, assegurando locação e vida útil dos bens patrimoniais; 

 Interagir com os fornecedores nos processos de devoluções de produtos, visando assegurar que os 
procedimentos e as políticas do hospital sejam seguidos; 

 Elaborar escalas de trabalho, realizar o controle de frequência dos colaboradores sob sua subordinação, 
conforme rotinas Institucionais; 

 Elaborar relatórios de gestão para as instâncias competentes; 

 Realizar os inventários, conforme planejamento preestabelecido pela Diretoria; 

 Participar de reuniões de gestores e de planejamento, quando solicitado; 

 Auxiliar no descritivo de equipamentos e outros bens patrimoniais visando à padronização e boas aquisições; 

 Auxiliar no parecer técnico de bens patrimoniais; 

 Garantir a padronização dos bens patrimoniais da Instituição; 

 Operar sistematicamente no controle e descritivo dos bens patrimoniais; 

 Informar sinistros que forem detectados à Diretoria; 

 Fazer integração técnica de novos colaboradores; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor da área. 
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ANALISTA DE NIVEL SUPERIOR (SERVIÇO DE PRONTUÁRIOS, ARQUIVOS E PROTOCOLO) 
 

 Organizar a documentação de prontuários de pacientes e de arquivos institucionais; 

 Conservar documentos, estabelecer procedimentos de segurança do acervo; 

 Planejar, orientar e realizar atividades técnico-administrativas, estabelecer programas de conservação 
preventiva; 

 Implantar procedimentos de arquivos; 

 Produzir normas e procedimentos técnicos, solicitar compras de matérias e equipamentos; 

 Dar acesso à informação, atender usuários, prover bancos de dados e/ou sistemas de recuperação de 
informação; 

 Apoiar as atividades de consultas, realizar empréstimos de documentos, autenticar a reprodução de 
documentos de arquivo; 

 Atuar no apoio e acompanhamento de atividades de ensino e pesquisa; 

 Fazer integração técnica de novos colaboradores; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor da área. 
 
 

ANALISTA DE NÍVEL TÉCNICO (ENCARREGADO (A) DE ALMOXARIFADO) 
 

 Supervisionar o serviço e equipe de almoxarifado geral e materiais médicos; 

 Conferir as notas fiscais e confrontar com os pedidos realizados, providenciando as devoluções ou trocas caso 
houver erros; 

 Acompanhar as entradas e saídas, o armazenamento e a disposição dos produtos, dos materiais e dos 
equipamentos adquiridos; 

 Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, visando facilitar sua identificação, localização e 
manuseio, por linha e produto; 

 Atender as solicitações dos setores e assegurar o nível ideal de abastecimento dos seus estoques. 

 Interagir com os fornecedores nos processos de devoluções de produtos, visando assegurar que os 
procedimentos e as políticas do hospital sejam seguidos; 

 Acompanhar e monitorar estoques evitando aquisições desnecessárias ou indevidas; 

 Acompanhar e monitorar as datas de validades, zelando em distribuir primeiro os materiais e produtos que 
entraram primeiro, evitando vencimentos; 

 Elaborar escalas de trabalho, realizar o controle de frequência dos colaboradores sob sua subordinação, 
conforme rotinas Institucionais; 

 Elaborar relatórios de gestão para as instâncias competentes; 

 Realizar os inventários, conforme planejamento preestabelecido pela Diretoria; 

 Participar de reuniões de gestores e de planejamento, quando solicitado; 

 Usar todos os equipamentos de proteção necessários e exigidos para realização das atividades; 

 Fazer integração técnica de novos colaboradores; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor da área. 
 

ANALISTA DE NÍVEL TÉCNICO (TÉCNICO EM ELETRÔNICA) 
 

 Efetuar manutenção corretiva e preventiva em todos os equipamentos e aparelhos hospitalares; 

 Evitar falhas nos equipamentos e providenciar consertos; 

 Acompanhar instalações de equipamentos médicos; 

 Realizar treinamentos nos setores do hospital pata todos envolvidos no processo; 

 Verificar diariamente todos os equipamentos e aparelhos hospitalares; 

 Verificar quantidade de oxigênio e ar comprimido, diariamente; 

 Verificar balas de oxigênio e ar comprimido diariamente; 

 Usar os equipamentos de proteção necessários para a realização das atividades; 
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 Fazer integração técnica de novos colaboradores; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor da área. 
 

 
APRENDIZ 

 

 Dar suporte em setores administrativos da unidade; 

 Organizar e enviar documentos para arquivo; 

 Colher assinaturas em documentos/formulários; 

 Realizar cópias de documentos; 

 Entregar cartões de benefícios/convênios para colaboradores; 

 Conferir entrega de escalas de trabalho; 

 Digitar documentos; 

 Utilizar recursos de informática; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato. 
 

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

 Exercer atividades administrativas nos diversos setores da unidade de acordo com a lotação de setor; 

 Atender pessoalmente e por telefone, clientes externos e internos; 

 Recepcionar fornecedores e colaboradores, encaminhando para o local e pessoa do atendimento solicitado;  

 Redigir e digitar documentos; 

 Elaborar relatórios e planilhas; 

 Solicitar material de expediente ao almoxarifado; 

 Arquivar documentos e processos; 

 Conferir processos de compras; 

 Realizar contato e agendamento com fornecedores quando solicitado; 

 Cumprir as normas internas estabelecidas pela instituição; 

 Fazer abertura das ordens de serviços, lançamento das atividades executadas, lançamento dos materiais 
gastos e fechamento; 

 Transferir Ordens de Serviços manuais para o sistema com todos os dados e materiais; 

 Controlar o uso das chaves, registrando no livro de chaves; 

 Controlar ferramentas de uso coletivo, registrando no livro de ferramentas retirado entrega de cada 
ferramenta; 

 Fazer a solicitação de material necessário para manutenção e suprimento internos; 

 Realizar a abertura e chamados técnicos para empresas terceirizadas que possuam contrato com a 
instituição; 

 Controlar os produtos estocáveis que ficam disponíveis para a utilização dos plantões noturnos e finais de 

semana; 

 Elaborar memorandos, avisos internos e relatórios necessários; 

 Arquivar relatórios, documentos e ordens de serviços facilitando e organizando os arquivos; 

 Realizar contato e agendamento, quando solicitado; 

 Fazer abertura de ordens de serviços e lançamento das atividades executadas; 

 Realizar controle dos leitos hospitalares; 

 Elaborar o censo de ocupação hospitalar; 

 Manter o controle das AIH´s; 

 Efetuar registro dos eventos do plantão em livro ata; 

 Controlar chaves de uso coletivo para arquivo de materiais do paciente, registrando entrega de cada material 
pertencente ao paciente; 

 Cumprir normas internas e estabelecidas pela Instituição; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, sempre que solicitado pelo gestor do setor. 
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL) 

 

 Atender, por telefone e pessoalmente, candidatos, colaboradores e gestores da Unidade; 

 Atender os aprovados no Processo Seletivo e receber documentação necessária, conforme publicação no site; 

 Conferir documentação entregue, encaminhar para realizar exame admissional e enviar a FUNDAHC para 
realizar o registro; 

 Fornecer informações solicitadas pelos colaboradores sobre normas, benefícios, dúvidas em geral; 

 Encaminhar documentos assinados para a Fundahc; 

 Cadastrar colaboradores no plano de saúde e odontológico, quando solicitado; 

 Entregar carteirinhas de benefícios;  

 Cadastrar digitais dos colaboradores nos ponto; 

 Solicitar crachás; 

 Lançar justificativas nos pontos quando necessário de acordo com documento assinado pelo gestor e 
colaborador; 

 Receber e enviar e-mail para o TI com escalas dos setores da unidade para publicação no site da Fundahc; 

 Acompanhar banco de horas regularmente; 

 Emitir relatórios dos pontos identificando irregularidade e informando o gestor responsável e o gestor da 
administração de pessoal; 

 Orientar os gestores quanto ao uso do sistema de ponto eletrônico; 

 Encaminhar notificações aos gestores sobre irregularidades nos registros dos pontos pelos colaboradores; 

 Receber, dos gestores, folhas de ponto assinadas pelos colaboradores e gestores; 

 Conferir os documentos entregues, identificando irregularidades e providenciando correção, se necessário; 

 Encaminhar as folhas devidamente assinadas pelo colaborador e gestor para Fundahc, dentro do prazo 
estipulado; 

 Protocolar e encaminhar documentos diversos para Fundahc;  

 Realizar fechamento de folhas e lançar no sistema RM; 

 Lançar e imprimir aviso e recebido de férias no sistema RM; 

 Emitir declarações diversas conforme solicitada pelos colaboradores ou gestores; 

 Fazer controle de vale transporte; 

 Encaminhar solicitação, demissão e movimentação de pessoal para Fundahc; 

 Fazer escala de final de semana, diária e mensal; 

 Lançar e imprimir advertência ou suspensão no sistema RM; 

 Cumprir as normas internas estabelecidas pela instituição; 

 Fazer fechamento de folha e lançar no sistema RM; 

 Zelar pela ética observando a legislação profissional e demais normas da Instituição; 

 Realizar outras atividades inerentes ao cargo, sempre que solicitado pelo gestor imediato. 
 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (CONTROLE DE CONTRATOS E PROCESSOS) 

 

 Receber processos de aquisição de produtos e serviços, conferir documentos quanto às assinaturas e 
checklist. Encaminhar para Diretor Executivo da Fundahc para ratificação da compra; 

 Receber e encaminhar os processos com realização de contrato, distrato ou aditivo para as assinaturas dos 
fornecedores e Diretor Executivo da Fundahc. Assim como acompanhamento de seu retorno informando à 

Coord. de Suprimentos; 

 Informar a Coordenação de Suprimentos quinzenalmente sobre o andamento dos contratos através de 
planilhas; 
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 Receber as NFs, devidamente atestadas e carimbadas, conferir com o contrato/processo e providenciar 
solicitação de pagamento, junto a Diretoria Administrativa, para encaminhamento das mesmas a Fundahc com 

antecedência de 10 dias;  

 Avisar com antecedência de 45 dias com memorando, aos gestores de contrato/solicitantes dos processos e a 
Coordenação de Suprimentos quanto ao vencimento dos contratos e aditivos. 

 Lançar todas as notas de serviço no sistema para alimentar o serviço de custos; 

 Fazer mensalmente planilha dos processos de serviços realizados para controle, encaminhando-os a Diretoria 
Administrativa Financeira; 

 Controlar Entrada e saída de processos do setor pelo Drive; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, determinadas pelo gestor da área. 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (SECRETARIA GERAL DA DIRETORIA) 
 
 Atender, por telefone e pessoalmente, clientes, pacientes, fornecedores, visitantes e colaboradores que 

buscam atendimento junto à Diretoria e Assessoria, direcionando o atendimento conforme disponibilidade;  

 Controlar, informar e organizar as agendas dos Diretores;  

 Recepcionar e encaminhar autoridades agendadas para reuniões com a Diretoria e Assessorias;  

 Organizar as agendas da sala de reunião;  

 Organizar e verificar a limpeza da sala de reunião para receber as autoridades em reunião com a Diretoria e 
Assessoria, providenciando água, e lanche quando solicitado; 

 Elaborar documentos para Diretoria conforme solicitações;  

 Organizar e arquivar em armários específicos os documentos elaborados e os despachados pela Diretoria; 

 Controlar e direcionar a agenda do motorista;  

 Providenciar substituição para recepção da Diretoria sempre que necessário se ausentar da mesma;  

 Despachar documentos para outras Instituições conforme solicitações; 

 Distribuir a documentação recebida para os devidos setores;  

 Auxiliar na organização dos eventos internos e externos de interesse da unidade;  

 Acompanhar a Diretoria nos eventos internos;  

 Controlar o uso da impressora da recepção da Diretoria;  

 Realizar outras atividades inerentes ao cargo, sempre que solicitado pela Diretoria. 

 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (GESTÃO DA QUALIDADE) 
 
 Digitar, formatar, organizar, controlar a distribuição e arquivar os documentos do Sistema de Gestão da 

Qualidade; 

 Redigir documentos administrativos necessários para a área de atuação; 

 Criar relatórios, plano de ação, indicadores para o monitoramento das ações do S.G.Q. e Planejamento 
Estratégico; 

 Coletar assinaturas dos colaboradores em documentos que necessitem da ciência dos mesmos, conforme 
rotina dos serviços; 

 Elaborar os fluxogramas de documentação do Sistema de Gestão da Qualidade, visando a correta 
comunicação e registro das informações; 

 Recepcionar usuários externos e internos, realizar orientações e repassar informações solicitadas pelos 
mesmos; 

 Desenvolver trabalhos com os gestores na elaboração de documentos, alterações, esclarecimentos e 
orientações; 

 Auxiliar em treinamento/reciclagem para os colaboradores da Instituição, referente ao S.G.Q; 

 Ministrar treinamento introdutório do S.G.Q., junto ao RH e o Centro de Estudos; 

 Participar de reuniões da C.G.I.Q. – Comissão de Gestão Interna de Qualidade, elaborando atas e 
acompanhando a resolução das providências oriundas das reuniões, verificando se as ações executadas 

foram eficazes; 
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 Fornecer suporte aos gestores, auditores internos e externos, antes, durante e depois de auditorias do S.G.Q.; 

 Elaborar cronogramas de auditorias internas sob aprovação do representante da direção (RD) e divulgar aos 
gestores e auditores; 

 Fornecer suporte aos setores “in loco” na identificação de problemas, auxiliando em ações corretivas e 
preventivas, acompanhando o prazo de tratamento dessas ações.  

 Trabalhar com os colaboradores no esclarecimento de dúvidas em relação ao Sistema; 

 Atuar em auditorias internas; 

 Organizar armários de materiais de consumo e de escritório periodicamente, ou conforme rotinas de serviço; 

 Cumprir as normas, regulamentos, rotinas e o regimento interno da unidade; 

 Executar tarefas correlatas, solicitadas pelo superior imediato. 

 
 
ASSISTENTE DE RECEPÇÃO (PcD) 
 
 Recepcionar pacientes, acompanhantes, visitantes, fornecedores, candidatos, prestadores de serviços e o 

público em geral; 

 Cadastrar no sistema e encaminhar visitantes, fornecedores, candidatos, prestadores de serviços ao 
responsável pelo atendimento após autorização; 

 Entregar o crachá conforme o serviço solicitado; 

 Encaminhar pacientes, conforme serviço solicitado, orientando a retirada da senha para atendimento; 

 Fornecer todas as informações necessárias e esclarecer dúvidas. 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, solicitado pelo gestor imediato. 

 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
 Acompanhar pacientes e familiares nas unidades de atendimentos intensivos, em situação de vulnerabilidade 

social; 

 Atender e acompanhar projetos determinados pela Instituição; 

 Registrar em planilhas os atendimentos para controles e acompanhamentos; 

 Realizar contatos frequentes com órgãos e instituições da saúde e jurídica relacionada à política de saúde; 

 Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: 
visita multidisciplinar; discussão de casos; reuniões administrativas, etc; 

 Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, treinamentos, reuniões, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 

 Elaborar relatórios, laudos técnicos, parecer social e registrar dados no Sistema; 

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de programas de informática; 

 Realizar atendimento social a pacientes internados na UTI; 

 Realizar orientações sociais a familiares de pacientes internados; 

 Realizar articulação com a rede socioassistencial e seguridade social, a fim de garantir o acesso aos direitos 
sociais, civis dos pacientes e familiares; 

 Realizar articulação com equipe multidisciplinar como mediador família x equipe de saúde; 

 Executar outras atividades compatíveis com o cargo, conforme solicitações do gestor da área. 
 

 
AUXILIAR DE COZINHA (NUTRIÇÃO) 
 

 Servir refeições a pacientes, acompanhantes e colaboradores; 

 Manusear, preparar alimentos e acondicionar (café, chá, sucos, cremes de frutas); 

 Recolher utensílios e equipamentos utilizados, promovendo sua limpeza, higienização e conservação; 

 Executar e conservar a limpeza da copa e da cozinha; 

 Manter a conservação e higiene do ambiente e utensílios; 



CÓDIGO – RQ 012 SETOR EMITENTE: GESTÃO DE PESSOAS                    VERSÃO - Nº 00 

TÍTULO – Processo de seleção 

 

Data de Aprovação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

15/05/2020 Gestão da Qualidade 
Pasta eletrônica do setor/ 

Colaborador da área 
Por ano/setor Permanente Não há 

Página 18 de 27 

 Controlar os materiais utilizados a fim de evitar danos e perdas materiais; 

 Auxiliar no preparo de refeições, lavando, descascando, escolhendo, picando ou moendo ingredientes, 
elaborando pratos simples sob orientação, conforme necessidade; 

 Auxiliar no preparo das refeições, molhos, temperos, armazenando-os em recipientes próprios; 

 Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção; 

 Elaborar limpeza, conservação e distribuição de alimentos no refeitório; 

 Seguir a rotina detalhada solicitada pela chefia imediata; 

 Seguir as rotinas determinadas no MPF( manual de boas práticas de fabricação). 

 Executar outras atividades do setor e inerentes ao cargo, conforme solicitação do supervisor. 

 

AUXILIAR DE LAVANDERIA 

 

 Realizar a arrumação dos leitos; 

 Recolher as roupas sujas dos leitos e levar ate as salas de utilidades; 

 Realizar a desinfecção do leito na troca diária dos leitos; 

 Conferir as peças do enxoval na admissão do paciente e na sua alta; 

 Montar os carrinhos de guarda de roupas da internação e o controle do enxoval; 

 Realizar a reposição dos armários no final da tarde para a equipe do noturno; 

 Realizar a conferência do enxoval na guarda de roupas dos espaços deixados para o noturno; 

 Montar organizar e conferir semanalmente a quantidade de enxoval existente em cada setor; 

 Contribuir com o inventário do enxoval da instituição; 

 Realizar os registros de distribuição das roupas nos leitos e espaços; 

 Executar tarefas de dobragem, separação e guarda do enxoval; 

 Receber, conferir, dobrar e distribuir os Kits de roupas de cama, organizando a rouparia, controlando a                   
devolução e substituição; 

 Recolher os sacos de roupas sujas para a sala de utilidades da unidade; 

 Conferir a higienização do quarto após alta dos pacientes; 

 Repassar à responsável do setor de processamento de roupas as peças, danificação do enxoval entre      
outras notificações; 

 Realizar a entrega de roupas pela manhã para unidade de sala de cuidados e troca dos leitos; 

 Atender solicitações extras de trocas de lençol; 

 Zelar do enxoval distribuído nos andares; 

 

ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO/ ELETRICISTA 

 Manter a funcionalidade dos equipamentos (Gerador, compressores, sistema de ar condicionado, nobreak, 
entre outros); 

 Assegurar um bom funcionamento da rede elétrica do hospital; 

 Realizar manutenções corretivas e preventivas na rede elétrica e equipamentos; 

 Realizar todo tipo de serviço envolvendo eletricidade, como adequações de circuitos, quadros elétricos, 
gerador, transformadores; 

 Poderá atuar, quando solicitado, em rede 380V; 

 Instalação elétrica de equipamentos; 

 Inspeção de cabine de força; 

 Instalação de quadro de comando; 

 Executar outras atividades do setor e inerentes ao cargo. 

 

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 

 Receber, conferir os materiais, os equipamentos conforme nota fiscal; 
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 Cadastrar, armazenar, separar, distribuir materiais de uso contínuo ou esporádico adequadamente; 

 Fazer controle de estoque, através de registros apropriados no sistema informatizado; 

 Controlar os estoques, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição, conforme política e 
procedimentos estabelecidos para cada item de acordo com as características de cada material, assim como 

facilitar a sua localização e manuseio, dar entrada de todas as notas fiscais de fornecedores no sistema; 

 Anotar todas as entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários; 

 Separar materiais para devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos necessários; 

 Atender as requisições ao almoxarifado dos usuários, fornecendo em tempo hábil os materiais solicitados; 

 Usar os equipamentos de proteção individual necessários para a execução das atividades; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitação do gestor imediato. 
 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
 
 Exercer as atividades auxiliares de coleta e realização de exames laboratoriais de rotinas e/ou especializados;  

 Triar (receber e distribuir) amostras biológicas para serem processadas;  

 Preparar amostras de material biológico;  

 Organizar o local de trabalho, conservar e manter a limpeza do laboratório;  

 Proceder a limpeza e/ou desinfecção de utensílios laboratoriais, vidrarias e instalações do laboratório;  

 Proceder a limpeza de instrumentos e aparelhos de laboratório para conservá-los e possibilitar o seu uso 
imediato; 

 Proceder a utilização de técnicas para limpeza, lavagem, secagem e esterilização/autoclavação de material e 
documentá-las; 

 Executar tratamento e descarte de resíduos biológicos; 

 Realizar o controle de registros e mapas de temperatura do Laboratório Clínico e Agência Transfusional; 

 Obedecer às normas estabelecidas para controle de qualidade e biossegurança;   

 Executar outras atividades do setor e inerentes ao cargo, conforme solicitação do gestor imediato. 

 
BIOMÉDICO (A) 
 
 Realizar coleta de amostras de sangue e receber material biológico de pacientes; 

 Exercer atividades técnicas de coleta e realização de exames laboratoriais de rotinas e/ou especializados; 

 Manipular substâncias químicas para o preparo de solução e reagentes; 

 Preparar amostras para a realização de exames; 

 Realizar exames laboratoriais através da utilização de métodos e equipamentos, seguindo os procedimentos 
preconizados; 

 Registrar os resultados obtidos, conforme procedimentos internos; 

 Garantir a integridade física e fisiológica do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais; 

 Documentar análises realizadas; 

 Conhecer, manejar e conservar aparelhos laboratoriais diversos, verificar seu funcionamento e manutenção; 

 Preparar os aparelhos e equipamentos a serem utilizados nos exames; 

 Obedecer às normas estabelecidas para controle de qualidade e biossegurança; 

 Manter e conservar o estoque de hemocomponentes e hemoderivados; 

 Preparar hemocomponentes para transfusão; 

 Efetuar fracionamento e inspecionar visualmente os hemocomponentes; 

 Realizar procedimento de lavagem, filtração, reconstituição, aliquotagem de hemocomponentes; 

 Anotar em livro próprio informações a respeito dos hemocomponentes transfundidos; 

 Acompanhar o acondicionamento e transporte de amostras biológicas e hemocomponentes até o Banco de 
Sangue de apoio e deste para o Hospital quando necessário; 

 Planejar, executar, avaliar e supervisionar as atividades inerentes às áreas de atuação do Emprego, Função 
e/ou Especialidade, utilizando métodos e técnicas específicas voltadas para o exercício profissional nas áreas: 
promoção, prevenção, atenção à saúde e reabilitação desenvolvidas na instituição; 
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 Executar outras atividades do setor e inerentes ao cargo, conforme solicitação do supervisor.  

 
 

ENFERMEIRO (A) ASSISTENCIAL 
 
 Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de 

produtos para saúde, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, 

desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras;  

 Participar da elaboração de Protocolo Operacional Padrão (POP) para as etapas do processamento de 
produtos para saúde, com base em referencial científico atualizado e normatização pertinente. Os Protocolos 
devem ser amplamente divulgados e estar disponíveis para consulta; 

 Participar da elaboração de sistema de registro (manual ou informatizado) da execução, monitoramento e 
controle das etapas de limpeza e desinfecção ou esterilização, bem como da manutenção e monitoramento 
dos equipamentos em uso no setor; 

 Propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de produtos para saúde, sob sua 
responsabilidade; 

 Avaliar a qualidade dos produtos fornecidos por empresa processadora terceirizada, quando for o caso, de 
acordo com critérios preestabelecidos; 

 Acompanhar e documentar, sistematicamente, as visitas técnicas de qualificação da operação e do 
desempenho de equipamentos do setor, ou da empresa processadora de produtos para saúde; 

 Definir critérios de utilização de materiais que não pertençam ao serviço de saúde, tais como prazo de entrada 
no setor, antes da utilização; necessidade, ou não, de reprocessamento, entre outros; 

 Participar das ações de prevenção e controle de eventos adversos no serviço de saúde, incluindo o controle 
de infecção; 

 Garantir a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de acordo com o ambiente de trabalho ou 
da empresa processadora de produtos para saúde; 

 Promover capacitação, educação permanente e avaliação de desempenho dos profissionais que atuam no 
setor, ou na empresa processadora de produtos para saúde; 

 Orientar e supervisionar as unidades usuárias dos produtos para saúde, quanto ao transporte e 
armazenamento dos mesmos; 

 Elaborar termo de referência, ou emitir parecer técnico relativo à aquisição de produtos para saúde, 
equipamentos e insumos a serem utilizados no setor ou na empresa processadora de produtos para saúde; 

 Atualizar-se, continuamente, sobre as inovações tecnológicas relacionadas ao processamento de produtos 
para saúde; 

 Fazer integração técnica de novos colaboradores; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor da área. 

 
ENFERMEIRO (A) CCIH 
 
 Realizar vigilância das infecções relacionadas à Assistência a Saúde (IRAS) através do método de busca ativa 

nas unidades de serviço; 

 Elaborar as taxas mensais de IRAS das unidades sob vigilância; 

 Encaminhar a ANVISA as notificações de IRAS mensalmente; 

 Encaminhar a ANVISA consumo de preparações alcoólicas mensalmente; 

 Recomendar e suspender precauções e isolamentos, de acordo com as normas preconizadas; 

 Participar da investigação de surtos de IRAS junto com os demais membros executores do CCIH; 

 Colaborar na normatização do uso de germicidas hospitalares; 

 Realizar a revisão dos documentos do setor de controle de infecção anualmente; 

 Elaborar documentos institucionais relacionados ao controle de IRAS; 

 Programar e elaborar programas educativos relacionados ao controle de IRAS para a equipe transdisciplinar 
da área hospitalar; 



CÓDIGO – RQ 012 SETOR EMITENTE: GESTÃO DE PESSOAS                    VERSÃO - Nº 00 

TÍTULO – Processo de seleção 

 

Data de Aprovação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

15/05/2020 Gestão da Qualidade 
Pasta eletrônica do setor/ 

Colaborador da área 
Por ano/setor Permanente Não há 

Página 21 de 27 

 Realizar visitas técnicas nas diversas unidades hospitalares de acordo com o cronograma do Programa de 
Controle de Infecção Relacionada a Assistência a Saúde (PCIRAS); 

 Dar parecer técnico quanto à aquisição de materiais e equipamentos médicos hospitalares; 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações da Portaria do MS e das demais em vigência; 

 Participar das discussões sobre construção ou reforma na área física hospitalar quando solicitado; 

 Auxiliar os colaboradores da instituição, respondendo dúvidas e pareceres referentes ao controle de IRAS; 

 Colaborar com a elaboração e validação de documentos institucionais produzidos pelos setores assistenciais 
e unidade de apoio; 

 Participar das reuniões da CCIH; 

 Participar de comissões internas de acordo com nomeação; 

 Auxiliar nas atividades dos núcleos de vigilância Epidemiológica e de segurança do paciente; 

 Fazer integração técnica de novos colaboradores; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, determinadas pelo gestor do setor. 

 
ENFERMEIRO (A) SERV. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/NISP 
 

- Núcleo de Vigilância Epidemiológica: 

 Realizar busca ativa diariamente, dos resultados no laboratório interno; 

 Analisar os resultados de exames internos e externos laboratoriais e de imagem específicos, de todos os 
pacientes internados; 

 Receber Ficha de Notificação/Investigação de outros setores, alimentar planilhas de dados e indicadores 
gráficos; 

 Preencher Fichas de Notificação/Investigação nos casos de pacientes admitidos, independentemente do nível 
do atendimento, com resultado de exames específicos positivos, ou casos específicos que exigem notificação 
(violências); 

 Receber Fichas de Notificação/Investigação de todos os níveis de atendimento do Hospital, conferir dados e 
devolver nos casos de ausência de dados e/ou informações; 

 Arquivar cópia das Fichas de Notificação/Investigação, manter em arquivo, por data, mantendo arquivadas por 
um período de 2 anos; 

 Encaminhar dados epidemiológicos com o perfil da unidade, através de gráficos, planilhas, relatórios e cópias 
das fichas, para fins de Auditorias e/ou quando solicitados pelas áreas interessadas; 

 Encaminhar dados epidemiológicos com o perfil da unidade, notificados através dos ambulatórios até o 05 dia 
útil de cada mês para a Coordenação Enfermagem Ambulatorial; 
- Núcleo Interno de Segurança do Paciente: 

 Desenvolver de forma articulada com todos os setores do hospital, ações coletivas que permitam promover 
ações educativas e instituir uma cultura de segurança na instituição, bem como o incentivo à notificação de 
incidentes e eventos adversos ocorridos, das atividades desenvolvidas pelo NISP: 

 Identificar, analisar, avaliar, monitorar e comunicar os riscos no serviço de saúde, de forma sistemática; 

 Implementar protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde; Identificação do paciente; Higiene das mãos; 
cirúrgica segura Chek-List; Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos; Segurança na 
prescrição, uso e administração de sangue e hemocomponentes; Segurança no uso de equipamentos e 

materiais; Prevenção de quedas dos pacientes; Prevenção de úlceras por pressão; Prevenção e controle de 
eventos adversos em serviços de saúde; 

 Contribuir com a comunicação efetiva entre profissionais do serviço de saúde e entre serviços de saúde; 

 Estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada; 

 Presidir as reuniões, coordenar os debates, tomar votos e votar, convocar reuniões extraordinárias; 

 Participar do planejamento e implementação das ações pertinentes ao plano de trabalho do NISP; 

 Participar de capacitações e colaborar com as atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas pelo NISP ou 

em parceria com demais setores, com vistas ao alcance dos objetivos do Núcleo; 

 Controlar e Lançar eventos Adversos no sistema NOTIVISA, monitorar indicadores, divulgar resultados, 
através de gráficos e planilhas. 

 Participação como membro atuante do serviço de investigação de óbito; 
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 Fazer integração técnica de novos colaboradores; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, determinadas pelo gestor do setor. 
 

 
FARMACÊUTICO (A) 

 

 Realizar a dispensação, garantir a separação e distribuição adequada e correta dos medicamentos conforme 
prescrição médica, para que não falte e evitando os desperdícios; 

 Cumprir as normas, disposições legais e executar ações relativas à seleção, programação, aquisição, 
armazenamento, fracionamento, transporte, controle de estoque e distribuição de produtos da área 

farmacêutica (medicamentos, químicos, germicidas, correlatos e outros); 

 Avaliar prescrições médicas e proceder a dispensação de medicamentos; 

 Treinar e supervisionar todo o trabalho dos técnicos de farmácia; 

 Orientar sobre o uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos aos pacientes usuários da unidade de 
saúde; 

 Executar ações de Farmacovigilância, Farmacoeconomia e Planejamento; 

 Controlar os medicamentos psicotrópicos, conforme legislação vigente; 

 Controlar o uso de antimicrobianos e medicamentos constantes na portaria 344/98 (controle especial); 

 Assessorar nas atividades de ensino, educação continuada, pesquisa e extensão; 

 Participar das comissões hospitalares; 

 Prestar Assistência farmacêutica na UTI, fazendo avaliação clínica dos pacientes com devido registro no 
prontuário; 

 Fazer integração técnica de novos colaboradores; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato. 

 

FATURISTA 

 Receber/conferir documentos dos procedimentos executados, originários das áreas com separação por tipo de 
serviço ambulatorial e hospitalar; 

 Verificar a correspondência entre os atendimentos executados em relatórios emitidos pelo sistema com os 
procedimentos registrados em prontuários, pedido médicos de exames, vales exames (chequinhos), ficha de 
atendimento e laudos de AIH;   

 Realizar o faturamento Ambulatorial e Internação nos sistemas (interno e sistema SAI/SIH) de todos os 
atendimentos executados, e posteriormente elaborar o relatório de produção apresentado ao SUS;  

 Acompanhar recebimento dos valores aprovados/faturados;  

 Levantar os valores e motivos de glosas;  

 Representar procedimentos glosados com as correções necessárias; 

 Repassar orientações sobre as normas, procedimentos, documentação e coberturas do SUS para os demais 
setores da Instituição; 

 Executar outras tarefas correlatas, a critério do superior imediato. 

 

FISIOTERAPÊUTA 

 Avaliar funções percepto-cognitivas, neuro-psicomotor, neuro-músculo-esqueléticas, sensibilidade, condições 
dolorosas, motricidade geral (postura, marcha, equilíbrio), habilidades motoras, cardio-pulmonares; 

 Proceder à reabilitação das funções percepto-cognitivas, sensório-motoras, neuromúsculo- esqueléticas e 
locomotoras; 

 Aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico, de UTI, de cárdio-pulmonar, de reeducação pré e pós-
parto, de fisioterapia respiratória e motora; 

 Preparar equipamentos e instrumentos utilizados no processo de recuperação; 



CÓDIGO – RQ 012 SETOR EMITENTE: GESTÃO DE PESSOAS                    VERSÃO - Nº 00 

TÍTULO – Processo de seleção 

 

Data de Aprovação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

15/05/2020 Gestão da Qualidade 
Pasta eletrônica do setor/ 

Colaborador da área 
Por ano/setor Permanente Não há 

Página 23 de 27 

 Prescrever tratamento e orientar clientes, familiares, cuidadores e responsáveis quanto aos procedimentos 
adequados e necessários após a alta hospitalar; 

 Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: 
visitas médicas; discussão de casos; reuniões administrativas, etc; 

 Realizar a montagem de equipamentos e sistemas para assistência ao paciente crítico/potencialmente crítico 
(Ventilador Mecânico Invasiva e Não invasiva;  

 Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, treinamentos, reuniões, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 

 Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados no Sistema; 

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; 

 Atender solicitações do Sistema de Gestão da Qualidade, providenciando os documentos necessários para 
implantação e implementação dos serviços, visando a melhoria contínua dos processos; 

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, conforme determinação do 

gestor da área. 

 

FONOAUDIÓLOGO (A) 

 Promover orientação aos pacientes; 

 Realizar triagens; 

 Proporcionar ao paciente uma intervenção que estimula a maturação neurológica; 

 Prescrever atividades; 

 Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: 
visitas médicas; discussão de casos; reuniões administrativas, etc; 

 Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, reuniões treinamentos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; 

 Elaborar relatórios, laudos técnicos e registrar dados no Sistema; 

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; 

 Atender solicitações do Sistema de Gestão da Qualidade, providenciando os documentos necessários para 
implantação e implementação dos serviços, visando a melhoria contínua dos processos; 

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, conforme orientação do 
gestor da área. 

 

MAQUEIRO (A) 

 Prestar assistência ao paciente de maneira humanizada; 

 Executar o transporte de pacientes em macas e/ou cadeiras de rodas desde a entrada na unidade hospitalar 
até o setor solicitado e internamente de acordo com solicitação; 

 Transferir, posicionar e transportar o paciente, observando as condições de saúde do mesmo, escolhendo o 
local mais adequado para o trajeto; 

 Executar atividades de limpeza e desinfecção de todos os equipamentos e mobiliários utilizados no serviço; 

 Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas, rotinas e regulamentos da Instituição; 

 Executar outras atribuições correlatas designadas pelo gestor imediato. 

 

NUTRICIONISTA 

 

 Elaborar cardápios semanais para dietas especiais como a branda, laxativa, diabetes, hipertensão, 
intolerância a lactose e outros; 

 Elaborar prescrição dietética com base nas diretrizes estabelecidas na prescrição médica, adequando-as as 
condições do paciente, em consenso com o médico assistente; 

 Orientar e supervisionar o processo de preparo e a distribuição da dieta prescrita; 
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 Acompanhar a evolução nutricional do paciente e evoluir o paciente no sistema informatizado da unidade; 

 Realizar orientação nutricional de alta; 

 Área de Produção: 

 Elaborar cardápios semanais para pacientes de dieta livre e colaboradores, baseando-se na aceitação dos 
comensais; 

 Calcular e enviar pedido semanal ao fornecedor de alimentação baseados no cardápio, per capita utilizado na 
unidade e número de comensais; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato. 
 

 
PSICÓLOGO (A) HOSPITALAR 
 

 Assistir o paciente, a família e equipe de saúde; 

 Realizar avaliação psicológica; 

 Formular e aplicar protocolos durante a hospitalização;  

 Intervir de modo psicoterapêutico individualmente ou em grupo;  

 Orientar a família e a equipe de saúde; 

 Executar outras atividades inerentes a função conforme orientação do gestor. 
 
 
TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 
 

 Realizar cuidados de enfermagem na Instituição em nível técnico de maneira humanizada, ética e com 
embasamento teórico; 

 Prestar assistência integral ao cliente, sob supervisão do enfermeiro; 

 Realizar cuidados intensivos em pacientes; 

 Auxiliar o enfermeiro na assistência ao cliente grave; 

 Preparar e administrar as medicações específicas; 

 Assistir e passar plantão de forma sistematizada; 

 Aferir Sinais Vitais; 

 Manusear e manter higienizados os equipamentos médicos hospitalares e local de trabalho; 

 Conferir quantidade e funcionalidade de material e equipamentos; 

 Trabalhar com segurança, usando os equipamentos de proteção individual (EPI) adequadamente em todos os 
procedimentos e seguir protocolos institucionais; 

 Comunicar ao enfermeiro supervisor qualquer intercorrências relacionada ao setor; 

 Participar de treinamentos e reuniões sempre que solicitado; 

 Trabalhar de acordo com as normas e procedimentos da unidade; 

 Cumprir Programa Nacional de Segurança do Paciente conforme PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 
2013; 

 Cumprir normas e rotinas do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, implantado de acordo com 
PORTARIA Nº 2616, DE 12 DE MAIO DE 1998; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato. 

 

TÉCNICO (A) EM FARMÁCIA 
 

 Executar tarefas, cumprir as normas e disposições gerais relativas ao recebimento, armazenamento, 
fracionamento, controle de estoque e dispensação de medicamentos; 

 Separar e montar os kits de medicamentos, por horário, dos pacientes internados de acordo com a prescrição 
médica; 

 Realizar o atendimento através do guichê de farmácia ou por telefone, sempre que solicitado; 

 Atender requisições internas dos diversos setores assistenciais do hospital; 
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 Auxiliar o farmacêutico no controle do uso de antimicrobianos; 

 Controlar e manter o registro da temperatura ambiente e da geladeira das áreas de armazenamento;  

 Realizar a entrega dos medicamentos nos setores do hospital; 

 Manter o estoque do sistema informatizado atualizado, através dos lançamentos de movimentações de 
entrada e saída; 

 Executar todas as atividades de acordo com os procedimentos;  

 Conferir e fazer a reposição dos medicamentos de emergência nos diversos setores assistenciais; 

 Executar atividades administrativas relacionadas a processos internos, como redigir, entregar e arquivar 
documentos (notas fiscais, requisições, prescrições), etc; 

 Fazer contagem de medicamentos para levantamento de estoque/inventário; 

 Usar os equipamentos de proteção necessários para execução das atividades; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato. 

 
TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 

 

 Homologar, Instalar, configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos 
necessários para sua utilização; 

 Organizar e controlar materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, 

resultados dos processamentos, suprimentos e termo de garantia, bibliografias, etc; 

 Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida; 

 Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com 
substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; 

 Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação; 

 Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento dos 
serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores; 

 Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; 

 Elaborar, atualizar e manter o inventário do parque tecnológico e a documentação técnica necessária para a 
operação e manutenção dos equipamentos e da rede; 

 Configurações de Internet (proxy, firewall e plugins); 

 Cabeamento estruturado, criptagem e montagem de racks; 

 Instalação de roteadores, switches e Acess Point; 

 Instalação e Manutenção de ramais telefonia; 

 Suporte na utilização de editor de texto e planilhas; 

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

TÉCNICO (A) DE LABORATÓRIO  

 
 Coletar o material biológico do paciente adulto/pediátrico/neonatal, empregando técnicas e instrumentações 

adequadas para testes e exames de Laboratório de Análises Clínicas; 

 Coleta de sangue venoso/arterial/punção capilar, swabs orofaringeo/nasofaringeo, amostras de ferida 
operatória, escarro, urina, raspados; 

 Atender e cadastrar pacientes; 

 Manipular substâncias químicas para o preparo de soluções e reagentes; 

 Preparar amostras para a realização de exames; 

 Proceder ao registro, identificação, separação, distribuição, acondicionamento, conservação, transporte e 
descarte de amostra ou de material biológico; 

 Registrar os resultados obtidos, conforme procedimentos internos; 

 Garantir a integridade física e fisiológica do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais; 

 Documentar análises realizadas; 

 Conhecer, manejar e conservar aparelhos laboratoriais simples, verificar seu funcionamento e manutenção; 
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 Preparar os aparelhos e equipamentos a serem utilizadas nos exames; 

 Proceder à higienização, limpeza, desinfecção, secagem e esterilização de instrumental, vidraçaria, bancada e 
superfícies; 

 Seguir às normas estabelecidas para controle de qualidade e biossegurança; 

 Guardar sigilo e confiabilidade de dados e informações conhecidas em decorrência do trabalho; 

 Outras atividades inerentes ao cargo, solicitadas pelo gestor da área. 

 
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas as providências 
necessárias para eliminar as situações de risco bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto às 

atitudes de segurança no trabalho; 

 Preparar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e 
divulgação de normas de segurança visando o desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionário 

quanto à segurança do trabalho; 

 Determinar a utilização pelo trabalhador dos equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e 
inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando à 

redução dos riscos a segurança e integridade física do trabalhador; 

 Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que ocorram, 
tomando as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, bem como corrigir as condições 
insalubres causadoras dessas doenças; 

 Promover campanhas palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de divulgar as normas de 
segurança e higiene do trabalho, bem como para informar e o conscientizar o trabalhador sobre atividades 
insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento e avaliação das atividades de treinamento e 

divulgação; 

 Distribuir os equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de 
proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, visando a redução dos riscos à segurança e 

integridade física do trabalhador; 

 Preparar e realizar a eleição da CIPA e colaborar em seus programas, estudando suas observações e 
proposições, visando adotar soluções corretivas e preventivas de acidentes do trabalho; 

 Levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, analisando suas 
causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas; 

 Preparar programas de treinamento, integração e de rotina, sobre segurança do trabalho, incluindo programas 
de conscientização e divulgação de normas de segurança, visando o desenvolvimento de uma atitude 
preventiva nos funcionário quanto à segurança do trabalho; 

 Prestar apoio a SIPAT, organizando as atividades e recursos necessários; 

 Avaliar os casos de acidente de trabalho, acompanhando o acidentado para recebimento de atendimento 
médico adequado; 

 Realizar integração de novos colaboradores relacionado à segurança do trabalho e colher assinatura na 
ordem de serviço; 

 Receber atestados médicos de colaboradores, verificar, validar e encaminhar para a FUNDAHC; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, solicitadas pelo Gestor da área. 

 
TELEATENDENTE (PcD)  

 

 Agendar exames autorizados pela rede SUS, sempre que solicitado; 

 Realizar a confirmação, remarcação ou o cancelamento de exames, conforme agenda preestabelecida pela 
Secretaria, sempre que solicitado; 

 Zelar pelo equipamento, comunicando defeitos e solicitando seu conserto; 

 Manusear as ferramentas disponíveis para realizar o teleatendimento de forma correta; 

 Cumprir as normas e rotinas estabelecidas pela Instituição; 

 Realizar outras atividades correlatas designadas pelo gestor imediato. 
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CALENDÁRIO:  

 
 
OBS: Os candidatos interessados deverão cadastrar seus currículos e candidatar a vaga através do site da 

FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br./, na aba “Gestão de Pessoas/Trabalhe conosco”. 
 

18/09/2020 – Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no 
site da site da FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br./ 
 
18/09/2020 a 22/09/2020 - Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 
 
23/09/2020 a 29/09/2020 – Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas, que deverão 
ser acompanhados pelo site da FUNDAHC. 
 
29/09/2020 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.   
 
30/09/2020 e 01/10/2020 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de 
Pessoal da unidade, conforme constar no resultado e agendamento da avaliação médica admissional. 
 
 
 

Goiânia, 18 de setembro de 2020. 
 

 
 

_____________________________ 
Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora Executiva – FUNDAHC 


