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SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS 
EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2018 

ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 

Nível Fundamental 

 

Ajudante Geral  

Executar trabalhos de limpeza externa e conservação em geral.  
Executar serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os 
materiais e instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas. 

Motorista de Ambulância 
12x36  

 

Dirigir e conservar veículos automotores, da frota do CISMETRO e Secretaria 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 

Assistente Administrativo  

Executar serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a 
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 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. 
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Recepcionista 40 horas 
 
 

Controlar a entrada e saída de visitantes. 
Receber e interagir com o público de forma agradável, solicita e colaborativamente 
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 às 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 do 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. 

Técnico de Informática  

Executar serviços de programação de computadores, processamento de dados, dando 
suporte técnico.  
Orientar os usuários para utilização dos softwares e hardwares.  
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Técnico de RX  
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia.  
Operar aparelhos de Raios X, Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica e outros. 
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Técnico em Farmácia  

Receber, triar, armazenas 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. 

 
 
 
 
 

Nível Superior 

Assistente Social  

Programa 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.  
Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios, 
recursos financeiros e outros, prestando atendimento necessário.  
Acompanha 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.  

Cirurgião Dentista PSF 40 
horas 

Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de 
saúde bucal da comunidade; Realizar os procedimentos clínicos definidos na NOB 
/SUS 96 – e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS/01 e NOAS/02);  
Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a 
população adscrita; Encaminhar e orientar os usuários, que apresentarem problemas 
mais complexos a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e 
acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; 
Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias 
ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua 
competência; Executar as ações de atenção integral, aliando a atuação clínica à de 
saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo com 
plano de prioridades locais; Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e 
prevenção em saúde bucal; Programar e supervisionar o fornecimento de insumos 
para as ações coletivas e o trabalho do THD e o ACD; Capacitar as equipes de saúde 
da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; 
Registrar os procedimentos realizados em Sistema de Informação vigente fornecido 
pela SSB/SES e atualizando-o mensalmente, assim como os indicadores da Portaria 
SES 19/2003. Realizar visitas domiciliares, com a finalidade de monitorar a situação 
de saúde das famílias 
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Cirurgião Dentista Buco-
Maxilo   

 
 

 

 

 

 
 

Executar as cirurgias necessárias em ambiente hospitalar, examinar os dentes e a 
cavidade bucal dos usuários, utilizando aparelhos por via direta, para verificar a 
presença de cáries e outras afecções. Identificar as afecções quanto à extensão e 
profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames radiológicos e/ou 
laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento a ser ministrado. Ministrar o 
tratamento adequado e eficiente aos usuários para solução das afecções encontradas. 
Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a 
instalação de focos e infecção. Executar serviços inerentes ao tratamento de afecções 
da boca, usando procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a 
conservação de dentes e gengivas. Verificar os dados de cada paciente, registrando 
os serviços a executar e os já executados, utilizando fichas apropriadas, para 
acompanhar a evolução do tratamento. Orientar a comunidade quanto à prevenção 
das doenças da boca e seus cuidados, integrando-se aos programas de Saúde Bucal 
implementados pelos Municípios consorciados, inclusive os relativos ao Programa de 
Saúde da Família. Zelar pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e 
esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utilização. 

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 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. 

 

 

 

 

 

Nutricionista  
 
 
 
 
 

Realizar o gerenciamento da equipe de nutrição. Realizar o controle do estoque, 
compras e consumo dos gêneros alimentícios.  
Confeccionar os relatórios de refeições servidas e estoque.  
Elaborar cardápio e manual de boas práticas (orientador de compras, porcionamento 
e valor calórico das preparações).  
Atender aos usuários realizando: medidas antropométricas nas crianças atendidas, 
inquérito alimentar, orientação e educação nutricional.  
Realizar atendimento aos pais e/ou responsáveis, informando grau de desnutrição e 
de recuperação das crianças atendidas e encaminhamento aos serviços de 
atendimento específico quando necessário.  
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Participar de capacitação da equipe de nutrição, elaborando material educativo. 
Ministrar aulas em cursos voltados a nutricionistas, médicos, enfermeiros, agentes 
comunitários, auxiliares de enfermagem, etc., visando capacitar os profissionais no 
trabalho com a população atendida.  
Trabalhar de forma integrada junto à equipe interdisciplinar.  
Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas. 

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. 

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 vistas ao atendimento integral de 
adolescentes e seus familiares, elaborando planos de intervenção para o 
desenvolvimento da ação socioeducativa personalizada junto aos adolescentes. 

 


