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NÍVEL MÉDIO

CARGO: ASSISTENTE EM SAÚDE

Especialidades:

Cód.: 201.1 a 201.12: ASSISTENTE TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO (DIARISTA)

Requisitos: Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Atendimento ao público pessoalmente e por telefone, fornecendo e recebendo informações; elaborar e redigir textos,
ofícios e  memorandos,  relatórios,  certidões,  declarações,  dentre  outros documentos necessários  ao setor,  seguindo instruções
superiores; manusear documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; conferir, distribuir e
registrar a entrada e saída de documentos conforme normas; classificar e arquivar documentos conforme procedimentos; organizar
agendas das chefias; manter contatos com outras instituições, localizando pessoas, transmitindo recados, marcando entrevistas ou
reuniões; manter atualizados o cadastro do setor; ler, informar e despachar documentos com a chefia imediata; controlar material de
expediente; levantar a necessidade, requisitar e solicitar a compra de materiais; conferir material solicitado; providenciar devolução
de material fora de especificação; distribuir material de expediente; estudar e opinar sobre processos referentes a assuntos de
caráter  geral  ou  específico  do  setor;  operar  computadores;  elaborar  planilhas  de  cálculos,  gráficos  e  tabelas;  confeccionar
organogramas, utilizando adequadamente os programas e sistemas de informação postos à sua disposição; elaborar fluxogramas e
cronogramas;  elaborar  relatórios  e planilhas  para  subsidiar  estatísticas,  planejamento  e correção de  ações;  manter  atualizado
cadastro de servidores; executar atividades relacionadas a todas as áreas da Secretaria Estadual de Saúde; realizar atividades que
envolvam o suporte administrativo às unidades da Secretaria de Saúde; operar os sistemas de informação da Secretaria de Saúde;
zelar pela organização do setor;  elaborar e conferir  cálculos diversos; participar de reuniões,  comissões, grupos e equipes de
trabalho; secretariar reuniões e outros eventos; participar do plano de trabalho institucional da sua unidade de atuação; assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; prestar outros serviços correlatos com a função ou definidos em regulamento.

Cód.: 202.1 a 202.5: TÉCNICO DE ENFERMAGEM  (PLANTONISTA)

Requisitos: Certificado de Conclusão do Ensino Médio, de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e Certificado de
Curso de Técnico de Enfermagem, de instituição credenciada pela Secretaria Estadual de Educação; e Registro no Conselho Regional de
Enfermagem.

Atribuições: Prestar o atendimento inicial a todos os pacientes de urgência e emergência; prestar assistência de enfermagem a
todos os pacientes admitidos na Unidade Hospitalar conforme protocolo do serviço; participar de ações de promoção, prevenção,
proteção e reabilitação da saúde individuais e coletivas; prestar assistência ao paciente no pré, trans e pós operatório; realizar
acolhimento dos usuários; executar, o atendimento a pacientes; executar serviços técnicos de enfermagem; observar, reconhecer e
descrever sinais e sintomas; executar atividades de desinfecção e esterilização; executar tratamentos especificamente prescritos, ou
de rotina; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; zelar pela limpeza e organização do
material  e  equipamentos;  administrar  medicamentos,  sob  supervisão  do  enfermeiro;  acompanhar  os  usuários  em  atividades
terapêuticas  e sociais;  realizar  ações  que envolvam familiares;  realizar  ações de educação em saúde a grupos específicos e
famílias, conforme planejamento da equipe de saúde; participar de reuniões técnicas; atuar em equipe multidisciplinar; prestar outros
serviços correlatos com a função ou definidos em regulamento; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar
(Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; trabalhar em conformidade às boas práticas,
normas  e  procedimentos  de  biossegurança;  cumprir  com  sua  escala  de  plantão,  previamente  construída  e  informada  pela
Coordenação da Unidade; realizar transferência inter-hospitalar e intra-hospitalar quando necessário.

Cód.: 203.1 a 203.4: TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA (PLANTONISTA)

Requisitos: Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Certificado de Curso
de Técnico de Imobilização Ortopédica,  de instituição credenciada pela Secretaria Estadual de Educação; e Registro no respectivo
Conselho profissional ou Associação.

Atribuições:  Realizar acolhimento dos usuários, confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e
enfaixamentos; executar imobilizações; preparar e executar trações cutâneas; auxiliar a equipe de saúde na instalação de trações
esqueléticas e nas manobras de redução manual;  preparar  sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico,  como
pequenas  suturas  e  anestesia  local  para  manobras  de  redução  manual,  punções  e  infiltrações;  informar  aos  pacientes  os
procedimentos a serem realizados; participar de ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde individuais e
coletivas;  participar de reuniões técnicas;  atuar em equipe multidisciplinar;  prestar  outros serviços correlatos com a função ou
definidos em regulamento; trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; cumprir com
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sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade.

Cód.: 204.1 a 204.2 e 205.1 a 205.6: TÉCNICO DE LABORATÓRIO (DIARISTA / PLANTONISTA)

Requisitos: Certificado,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  nível  médio  profissionalizante  em análises  clínicas  ou
certificado de conclusão curso de nível médio, acrescido de curso técnico em análises clínicas, expedidos por instituição de ensino
reconhecida  pelo  Ministério  da  Educação  (MEC)  ou  certificado,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  nível  médio
profissionalizante em Técnico de Laboratório ou certificado de conclusão curso de nível médio, acrescido de certificado de conclusão de
curso específico na área de Técnico de Laboratório, expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo (MEC); e Registro no respectivo
Conselho profissional.

Atribuições:  Realizar  coleta de material,  empregando técnica  e instrumentação adequada,  para proceder  a testes,  exames e
amostras de laboratório; Utilizar técnicas adequadas de coleta; usar os EPIs especificados para função. Realizar sempre as coletas
através de solicitação médica escrita; Identificar o cliente, verificando o seu nome; Antes de realizar a coleta mostrar o Kit coleta ao
cliente para que este confira seu nome e dados; Identificar todo material a ser colhido antes da coleta para posterior conferência do
cliente;  auxiliar  e  executar  atividades  padronizadas  de  laboratório  -  automatizadas  ou  técnicas  clássicas  -  necessárias  ao
diagnóstico, nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise;
Colabora, compondo equipes multidisciplinares, na investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas relacionadas às
análises clínicas, entre outras funções; participar de reuniões técnicas; atuar em equipe multidisciplinar; prestar outros serviços
correlatos com a função ou definidos em regimento; zelar pela limpeza e organização do material e equipamentos; trabalhar em
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; cumprir com sua carga horária, previamente construída
e informada pela Coordenação da Unidade.

Cód.: 206.1 e 206.2: TÉCNICO DE NECRÓPSIA (PLANTONISTA)

Requisitos: Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Atribuições: Realizar a identificação, pesagem, abertura, visceração e fechamento dos corpos no Serviço de Verificação de Óbito
(SVO); Registrar a entrada e saída dos corpos; Coletar material para exames de laboratório; Realizar pesagem, abertura visceração
e fechamento de animais de interesse da saúde pública no Lacen; Preparação, fixação e preservação de peças anatômicas para
posterior exame, com a devida identificação, guarda, organização e arquivamento do material e de reserva, tanto do material de
necropsia quanto das peças cirúrgicas; Zelar pela manutenção do instrumental cortante e câmara frigorífica; Realizar limpeza e
descontaminação dos instrumentos e das salas de necropsia; Guardar sigilo sobre fatos que tenha conhecimento no exercício de
sua profissão.

Cód.: 207.1 a 207.3: TÉCNICO EM RADIOLOGIA (PLANTONISTA)

Requisitos: Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Certificado de Curso
de  Técnico  em Radiologia,  de  instituição  credenciada  pela  Secretaria  Estadual  de  Educação;  e  Registro  no  respectivo  Conselho
Profissional.

Atribuições: Preparar e orientar o paciente para os exames; executar trabalhos relacionados com o manejo de aparelhos de raio x
e revelação de chapas radiográficas; realizar exames de tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética; realizar
exames radiológicas utilizando técnicas e procedimentos necessários para cada área de serviço de saúde, inclusive odontologia,
quando  necessário;  usar  os  EPIs  especificados  para  função;  zelar  pela  proteção  radiológica  dos  usuários  e  acompanhantes;
participar  de  ações  de  prevenção,  promoção,  proteção  e  reabilitação  da  saúde  individuais  e  coletivas;  zelar  pela  limpeza  e
organização do material e equipamentos; trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança;
cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar de reuniões
técnicas; atuar em equipe multidisciplinar; prestar outros serviços correlatos com a função ou definidos em regulamento.

Cód.: 208.1 a 208.4: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (PLANTONISTA)

Requisitos: Certificado de conclusão do Ensino Médio de Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); Certificado de Curso
de Técnico de Saúde Bucal, de instituição credenciada pela Secretaria Estadual de Educação; e Registro no Conselho Regional de
Odontologia.

Atribuições:  Participar  do treinamento e capacitação de Auxiliar  em Saúde Bucal  e de agentes multiplicadores das ações de
promoção à  saúde;  participar  das  ações  educativas  atuando  na  promoção  da  saúde e  na  prevenção  das  doenças  bucais  e
prevenção de riscos  ambientais  e  sanitários;  participar  na  realização de levantamentos  e estudos epidemiológicos,  exceto na
categoria de examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da aplicação tópica
do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; realizar o acolhimento do paciente e preparar para o atendimento nos serviços
de saúde bucal; fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; supervisionar, sob
delegação do cirurgião-dentista,  o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos
exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas, e processar filme radiográfico; inserir e distribuir no preparo cavitário
materiais odontológicos na restauração dentária direta, vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião-
dentista; proceder à limpeza e à anti-sepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares
e executar limpeza, assepsia, desinfeção e esterilização do instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho;
remover suturas; manipular materiais de uso odontológico, selecionar moldeiras e preparar modelos em gesso;  aplicar medidas de
biossegurança no  armazenamento,  manuseio  e descarte  de produtos  e resíduos odontológicos;  realizar  isolamento do  campo
operatório; exercer todas as competências no âmbito hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e
hospitalares;  registrar  dados  e  participar  da análise  das  informações relacionadas  ao  controle  administrativo  em saúde bucal;
participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador.
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Cód.: 209.1 a 209.12 e 210.1 a 210.7: TÉCNICO EM FARMÁCIA (DIARISTA / PLANTONISTA)

Requisitos: Certificado de conclusão de curso técnico em Farmácia reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Atribuições:  Realizar operações farmacotécnicas; Identificar e classificar produtos e formas farmacêuticas, composição e técnica
de  preparação;  Realizar  testes  de  controle  da  qualidade;  Executar,  como  auxiliar,  as  rotinas  de  compra,  armazenamento  e
dispensação  de  produtos;  Realizar  o  controle  e  manutenção  do  estoque  de  produtos  e  matérias-primas  farmacêuticas,  sob
supervisão do farmacêutico; Atender as prescrições médicas dos medicamentos e identificar as diversas vias de administração;
Orientar sobre o uso correto e a conservação dos medicamentos; Registrar eventos adversos relacionados a fármacos, entre outras
atribuições inerentes à especialidade.

NÍVEL SUPERIOR

CARGO: ANALISTA EM SAÚDE

Especialidades:

Cód.: 410.1 a 410.3: ASSISTENTE SOCIAL (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação em Serviço Social, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e
Registro no Conselho Regional de Serviço Social.

Atribuições:  Planejar,  coordenar,  executar  e  avaliar  atividades  e ações  sociais  que contribuam com a  promoção,  prevenção,
tratamento e recuperação da saúde; assistir ao servidor em problemas referentes à readaptação profissional por diminuição da
capacidade de trabalho proveniente de agravos à saúde; Desenvolver ações e serviços na perspectiva da garantia dos direitos dos
Servidores, promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde do servidor; realizar acolhimento dos usuários e familiares;
emitir pareceres e laudos sobre assuntos relacionados à sua área de atuação; realizar atividades que envolvam os familiares dos
usuários;  atuar  em  equipe  multidisciplinar;  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar  (Controle  de
Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; contribuir nas atividades de educação permanente em
saúde da equipe de saúde; supervisionar estagiários e residentes; participar de reuniões técnicas; notificar doenças e agravos de
notificação compulsória; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento; atuar em equipe multidisciplinar e
multiprofissional; cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; contribuir
para a realização de ações de qualificação e formação profissional da equipe.

Cód.: 411.1 a 411.12: BIOMÉDICO (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação de Bacharel em Biomedicina, registrado no MEC; Diploma ou Declaração
de conclusão de  Graduação de Bacharel  em Ciências Biomédicas,  registrado  no  MEC; Diploma ou  Declaração de conclusão de
Graduação de Bacharel em ciências Biológicas, modalidade médica, registrado no Ministério da Educação (MEC); Diploma ou Declaração
de conclusão de Graduação de Bacharel em ciências Biológicas, modalidade biomédica; registrado no MEC; Diploma ou Declaração de
conclusão de Graduação de Bacharel em Farmácia registrado no MEC, com habilitação em Bioquímica registrado em Órgão competente;
e Registro no Conselho Regional de Biomedicina ou Farmácia.

Atribuições:  Coordenar,  supervisionar  e  realizar  atividades  de  planejamento,  programação,  coordenação  ou  execução
especializada,  referentes  à  realização  de  análises  físico-químicas  e  microbiológicas;  fiscalizar  e  controlar  estabelecimentos  e
produtos de interesse à saúde; assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias e exames pré-transfusionais;
normatizar procedimentos; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar
(Controle  de  Infecção  Hospitalar,  Prontuário,  Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;  contribuir  nas  atividades  de  educação
permanente em saúde da equipe de saúde; supervisionar estagiários e residentes; participar de reuniões técnicas; notificar doenças
e agravos de notificação compulsória; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento; cumprir com a carga
horária previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade.

Cód.: 412.1: ENFERMEIRO (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de Conclusão de Graduação de Enfermagem em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC); e Registro no Conselho Regional de Enfermagem.

Atribuições:  Prestar o atendimento inicial a todos os pacientes de urgência e emergência, prestar assistência de enfermagem a
todos  os  pacientes  admitidos  na  unidade  de  urgência  e  emergência  conforme protocolo  do  serviço;  realizar  acolhimento  dos
usuários,  planejar,  coordenar  e  supervisionar  os  serviços  de  enfermagem  atuando  em  todos  os  níveis  de  atenção  à  saúde,
integrando-se em programas de promoção,  prevenção,  proteção, recuperação e reabilitação da saúde,  controle de doenças e
agravos; promover orientações aos indivíduos e/ou familiares, visando à obtenção de condutas relacionadas ao tratamento; solicitar
e emitir laudos, pareceres, atestados e declarações para outros profissionais e/ou instituições dentro da sua área de competência;
realizar previsão de material/insumos (medicamentos e material cirúrgico) nas unidades de saúde; zelar pela higiene nos ambientes
de atendimento; requisitar material médico-hospitalar quando necessário; realizar cuidados de enfermagem especializados junto à
pacientes graves e ou que necessitem de procedimentos de maior complexidade; controlar o uso e o estado de conservação de
materiais sob responsabilidade da enfermagem, avaliando a necessidade de manutenção e substituição; supervisionar o processo
de   esterilização;  delegar  atividades  ao  pessoal  de  nível  técnico  e  auxiliar,  supervisionando  e  definindo  competências  e
responsabilidades;  participar  da  avaliação  da  qualidade  da  assistência  interdisciplinar  prestada  ao  paciente;  atuar  em equipe
multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário,
Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;  contribuir  nas  atividades  de  educação  permanente  em saúde  da  equipe  de  saúde;
supervisionar  estagiários e residentes;  participar  de reuniões técnicas;  notificar  doenças e agravos de notificação compulsória;
desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento; Quando necessário realizar transferência intra-hospitalar e
inter-hospitalar; cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade.
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Cód.: 413.1: ENFERMEIRO CARDIOLOGISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de Conclusão de Graduação de Enfermagem em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC); e Registro  no Conselho Regional  de Enfermagem; e Certificado ou Declaração conclusão de Residência reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência em Cardiologia ou Especialização de Enfermagem em Cardiologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Prestar o atendimento inicial a todos os pacientes de urgência e emergência, prestar assistência de enfermagem a
todos  os  pacientes  admitidos  na  unidade  de  urgência  e  emergência  conforme protocolo  do  serviço;  realizar  acolhimento  dos
usuários, planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em pacientes adultos
com afecções cardiovasculares em situações clínicas cirúrgicas e criticamente enfermos, atuando em todos os níveis de atenção à
saúde, integrando-se em programas de promoção, prevenção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, controle de doenças
e agravos; Conhecer e atuar nas políticas para a atenção cardiovascular e a epidemiologia das doenças cardiovasculares; Conhecer
e atuar nas opções terapêuticas clínico-cirúrgicas e percutâneas em atenção cardiovascular e hemodinâmica; promover orientações
aos indivíduos e/ou familiares, visando à obtenção de condutas relacionadas ao tratamento; solicitar e emitir laudos, pareceres,
atestados e declarações para outros profissionais e/ou instituições; realizar previsão de material (medicamentos e material cirúrgico)
nas unidades de saúde; zelar pela higiene nos ambientes de atendimento; requisitar material médico-hospitalar quando necessário;
realizar  cuidados  de  enfermagem  especializados  junto  à  pacientes  graves  e  ou  que  necessitem  de  procedimentos  de  maior
complexidade;  controlar  o  uso  e  o  estado  de  conservação  de  materiais  sob  responsabilidade  da  enfermagem,  avaliando  a
necessidade de manutenção e substituição; supervisionar a esterilização do material cirúrgico; delegar atividades ao pessoal de
nível técnico e auxiliar, supervisionando e definindo competências e responsabilidades; participar da avaliação da qualidade da
assistência interdisciplinar prestada ao paciente; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de
Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; contribuir nas atividades
de educação permanente em saúde da equipe de saúde; supervisionar estagiários e residentes; participar de reuniões técnicas;
notificar  doenças  e  agravos  de  notificação compulsória;  desempenhar  outras  tarefas  correlatas  ou  definidas  em regulamento;
quando  necessário  realizar  transferência   intra-hospitalar  e  inter-hospitalar;  cumprir  com  sua  escala  de  plantão,  previamente
construída e informada pela Coordenação da Unidade.

Cód.: 414.1 a 414.3: ENFERMEIRO OBSTETRA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de Conclusão de Graduação de Enfermagem em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC); e Registro no Conselho Regional de Enfermagem; e Certificado ou Declaração de conclusão de Residência em Enfermagem em
Obstetrícia reconhecido pela Comissão Nacional de Residência ou Especialização de Enfermagem em Obstetrícia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Prestar o atendimento inicial a todos os pacientes de urgência e emergência, prestar assistência de enfermagem a
todos  os  pacientes  admitidos  na  unidade  de  urgência  e  emergência  conforme protocolo  do  serviço;  realizar  acolhimento  dos
usuários,  planejar,  coordenar  e  supervisionar  os  serviços  de  enfermagem  atuando  em  todos  os  níveis  de  atenção  à  saúde,
integrando-se em programas de promoção,  prevenção,  proteção, recuperação e reabilitação da saúde,  controle de doenças e
agravos;  promover  orientações  aos  indivíduos  e/ou  familiares,  visando  à  obtenção  de  condutas  relacionadas  ao  tratamento;
Identificação das distócias obstétricas  e tomada de providências  necessárias,  até a chegada do médico,  devendo intervir,  em
conformidade com sua capacitação técnico-científica, adotando os procedimentos que entender imprescindíveis, para garantir a
segurança da mãe e do recém-nascido; Realização de episiotomia e episiorrafia,  quando necessária;  solicitar  e  emitir  laudos,
pareceres, atestados e declarações para outros profissionais e/ou instituições; realizar previsão de material/ insumos (medicamentos
e material cirúrgico) nas unidades de saúde; zelar pela higiene nos ambientes de atendimento; requisitar material médico-hospitalar
quando  necessário;  realizar  cuidados  de  enfermagem  especializados  junto  à  pacientes  graves  e  ou  que  necessitem  de
procedimentos  de  maior  complexidade;  controlar  o  uso  e  o  estado  de  conservação  de  materiais  sob  responsabilidade  da
enfermagem, avaliando a necessidade de manutenção e substituição; delegar atividades ao pessoal de nível técnico e auxiliar,
supervisionando e definindo competências e responsabilidades; participar da avaliação da qualidade da assistência interdisciplinar
prestada  ao  paciente;  atuar  em  equipe  multidisciplinar;  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar
(Controle  de  Infecção  Hospitalar,  Prontuário,  Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;  contribuir  nas  atividades  de  educação
permanente em saúde da equipe de saúde; supervisionar estagiários e residentes; participar de reuniões técnicas; notificar doenças
e agravos de notificação compulsória;  desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento; quando necessário
realizar transferência intra-hospitalar e inter-hospitalar.cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela
Coordenação da Unidade.

Cód.: 415.1: ENFERMEIRO ONCOLOGISTA (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de Conclusão de Graduação de Enfermagem em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC); e Registro no Conselho Regional de Enfermagem; e Certificado ou Declaração  de conclusão de Residência em cancerologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência ou Especialização de Enfermagem em cancerologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Realizar  acolhimento  dos  usuários,  planejar,  organizar,  supervisionar,  executar  e  avaliar  todas  as  atividades  de
enfermagem em pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico; Participar na elaboração de planos assistenciais à saúde dos
pacientes submetidos a terapia antineoplásica;  Prestar assistência aos pacientes de maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos de base científica aos pacientes oncológicos; Conhecer e atuar nas bases da oncogênese, da carcinogênese, os
aspectos  epidemiológicos,  as  modalidades  de  diagnóstico  e  do  tratamento  do  câncer;  Elaborar  ações  de  enfermagem  que
compreendam  todo  o  cuidado,  seja  ele  preventivo,  curativo,  de  reabilitação  ou  paliativo;  solicitar  e  emitir  laudos,  pareceres,
atestados e declarações para outros profissionais e/ou instituições dentro da sua área de competência; realizar previsão de material
(medicamentos e material cirúrgico) nas unidades de saúde; zelar pela higiene nos ambientes de atendimento; requisitar material
médico-hospitalar  quando  necessário;  realizar  cuidados  de  enfermagem  especializados  junto  à  pacientes  graves  e  ou  que
necessitem de procedimentos de maior complexidade; controlar o uso e o estado de conservação de materiais sob responsabilidade
da enfermagem, avaliando a necessidade de manutenção e substituição; supervisionar a esterilização do material cirúrgico; delegar
atividades ao pessoal  de nível  técnico e auxiliar,  supervisionando e definindo competências e responsabilidades;  participar  da
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avaliação da qualidade da assistência interdisciplinar prestada ao paciente;  atuar em equipe multidisciplinar;  participar,  quando
solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar  (Controle  de  Infecção Hospitalar,  Prontuário,  Ética)  e  outras  necessárias  à
instituição; contribuir nas atividades de educação permanente em saúde da equipe de saúde; supervisionar estagiários e residentes;
participar de reuniões técnicas; notificar doenças e agravos de notificação compulsória; desempenhar outras tarefas correlatas ou
definidas em regulamento.

Cód.: 416.1: ENFERMEIRO UTEÍSTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de Conclusão de Graduação de Enfermagem em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC); e Registro no Conselho Regional de Enfermagem; e Certificado ou Declaração de conclusão de Residência de Enfermagem em
UTI reconhecido pela Comissão Nacional de Residência ou Especialização de Enfermagem em UTI reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Realizar acolhimento dos usuários, planejar, coordenar e supervisionar os serviços de enfermagem atuando em todos
os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, prevenção, proteção, recuperação e reabilitação da
saúde,  controle de doenças e agravos; promover  orientações aos indivíduos e/ou familiares,  visando à obtenção de condutas
relacionadas ao tratamento; solicitar e emitir laudos, pareceres, atestados e declarações para outros profissionais e/ou instituições
dentro da sua área de competência; realizar previsão de material/insumos (medicamentos e material cirúrgico) nas unidades de
saúde; zelar pela higiene nos ambientes de atendimento; requisitar material médico-hospitalar quando necessário; realizar cuidados
de enfermagem especializados junto à pacientes graves e ou que necessitem de procedimentos de maior complexidade; prestar
assistência de enfermagem a pacientes críticos ou em risco de morte; controlar o uso e o estado de conservação de materiais sob
responsabilidade da enfermagem, avaliando a necessidade de manutenção e substituição; delegar atividades ao pessoal de nível
técnico  e  auxiliar,  supervisionando  e  definindo  competências  e  responsabilidades;  participar  da  avaliação  da  qualidade  da
assistência interdisciplinar prestada ao paciente; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de
Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; contribuir nas atividades
de educação permanente em saúde da equipe de saúde; supervisionar estagiários e residentes; participar de reuniões técnicas;
notificar  doenças  e  agravos  de  notificação compulsória;  desempenhar  outras  tarefas  correlatas  ou  definidas  em regulamento;
quando necessário realizar transferência intra-hospitalar; cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada
pela Coordenação da Unidade;

Cód.: 417.1 a 417.7: FARMACÊUTICO (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação de Farmácia, registrado no Ministério da Educação (MEC); e Registro no
Conselho Regional de Farmácia.

Atribuições:  Realizar  acolhimento dos usuários,  executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de
medicamentos, análises de toxinas, de substâncias de origem animal e vegetal; fiscalizar atividades da indústria farmacêutica e
farmácias; acompanhar todas as etapas da logística (seleção, recebimento, armazenamento, controle de estoque, programação e
dispensação de medicamento e correlatos); desenvolver atividades de educação em saúde visando à promoção do uso racional de
medicamento;  orientar  quanto  à  utilização  de  fitoterápicos;  realizar  atividades  de  farmacoeconomia  e  farmacovigilância;  emitir
parecer e laudos sobre assuntos relacionados à sua área de atuação; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado,
de  Comissões de Qualidade Hospitalar  (Controle  de  Infecção Hospitalar,  Prontuário,  Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;
contribuir nas atividades de educação permanente em saúde da equipe de saúde; supervisionar estagiários e residentes; participar
de reuniões técnicas; notificar doenças e agravos de notificação compulsória; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas
em regulamento; cumprir com sua carga horária, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade.

Cód.: 418.1 a 418.5: FISIOTERAPEUTA (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Fisioterapia, registrado no Ministério da Educação (MEC); e Registro no
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Atribuições: Realizar  acolhimento  dos  usuários,  aplicar  técnicas  de  fisioterapia  para prevenção,  readaptação,  recuperação,  e
reabilitação de pacientes aplicando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia; atender e avaliar as condições funcionais
dos  usuários  utilizando protocolos  e procedimentos  específicos da fisioterapia  e  suas  especialidades;  recepcionar  e  promover
consultas,  avaliações  e  reavaliações  com  usuários;  coletar  dados,  solicitar,  executar  e  interpretar  exames  propedêuticos  e
complementares; elaborar diagnósticos cinético-funcionais do Sistema  neuro-músculo-esquelético e cardiorespiratório; estabelecer
prognósticos; reavaliar condutas e decidir pela alta do ponto de vista da fisioterapia; orientar o usuário e seus familiares sobre o
processo terapêutico; emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados à sua área de atuação; atuar em atividades de educação
em saúde; desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde geral e do trabalho; atuar em equipe multidisciplinar;
participar  de  reuniões  técnicas,  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar  (Controle  de  Infecção
Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; contribuir nas atividades de educação permanente em saúde da
equipe  de saúde;  supervisionar  estagiários e residentes;  desempenhar  outras  tarefas correlatas ou definidas  em regulamento;
cumprir com sua carga horária, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade.

Cód.: 429.1 a 429.3: FISIOTERAPEUTA EM TERAPIA INTENSIVA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Fisioterapia, registrado no Ministério da Educação (MEC); e Residência em
Fisioterapia em Terapia Intensiva ou Fisioterapia Respiratória reconhecido pela Comissão Nacional de Residência ou Especialização em Fi-
sioterapia em Terapia Intensiva ou Fisioterapia Respiratória, reconhecido pelo MEC; e Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Te-
rapia Ocupacional.

Atribuições: Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar interconsulta e encaminhamento; Realizar avaliação
física e cinesiofuncional específica do paciente crítico ou potencialmente crítico; Realizar avaliação e monitorização da via aérea
natural  e  artificial  do  paciente  crítico  ou  potencialmente  crítico;  Solicitar,  aplicar  e  interpretar  escalas,  questionários  e  testes
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funcionais;  Solicitar,  realizar  e  interpretar  exames  complementares  como  espirometria  e  outras  provas  de  função  pulmonar,
eletromiografia de superfície, entre outros; Determinar diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico; Planejar e executar medidas de
prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório do paciente crítico ou potencialmente crítico; Prescrever e
executar  terapêutica  cardiorrespiratória  e  neuro-músculo-esquelética  do  paciente  crítico  ou  potencialmente  crítico;  Prescrever,
confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistiva;  Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar,
remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório do paciente crítico ou
potencialmente crítico; Utilizar recursos de ação isolada ou concomitante de agente cinésio-mecano-terapêutico, termoterapêutico,
crioterapêutico, hidroterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico, sonidoterapêutico, entre outros; Aplicar medidas de controle de
infecção  hospitalar;  Realizar  posicionamento  no  leito,  sedestação,  ortostatismo,  deambulação,  além  de  planejar  e  executar
estratégias de adaptação, readaptação, orientação e capacitação dos clientes/pacientes/usuários, visando a maior funcionalidade do
paciente  crítico  ou  potencialmente  crítico;  Avaliar  e  monitorar  os  parâmetros  cardiorrespiratórios,  inclusive  em  situações  de
deslocamento do paciente crítico ou potencialmente crítico; Avaliar a instituição do suporte de ventilação não invasiva; Gerenciar a
ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; Avaliar a condição de saúde do paciente crítico ou potencialmente crítico para a
retirada do suporte ventilatório invasivo e não invasivo; Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica;
Manter  a  funcionalidade  e  gerenciamento  da  via  aérea  natural  e  artificial;  Avaliar  e  realizar  a  titulação  da  oxigenoterapia  e
inaloterapia; Determinar as condições de alta fisioterapêutica; Prescrever a alta fisioterapêutica; Registrar em prontuário consulta,
avaliação,  diagnóstico,  prognóstico,  tratamento,  evolução,  interconsulta,  intercorrências  e  alta  fisioterapêutica;  Emitir  laudos,
pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos; Realizar atividades de educação em todos os níveis de atenção à saúde, e na
prevenção de riscos ambientais e ocupacionais; supervisionar estagiários e residentes; desempenhar outras tarefas correlatas ou
definidas em regulamento; cumprir com sua carga horária, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade.

Cód.: 419.1 e 420.1 a 420.2: FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO (PLANTONISTA/ DIARISTA)

Requisitos:  Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Fisioterapia,  registrado no Ministério da Educação;  Residência em
Fisioterapia Respiratória reconhecido pela Comissão Nacional de Residência ou Especialização em Fisioterapia Respiratória, reconhecido
pelo MEC; e Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Atribuições:  Realizar  acolhimento  dos  usuários,  aplicar  técnicas  de  fisioterapia  para prevenção,  readaptação,  recuperação,  e
reabilitação de pacientes aplicando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia; atender e avaliar as condições funcionais
dos  usuários  utilizando protocolos  e procedimentos  específicos da fisioterapia  e  suas  especialidades;  recepcionar  e  promover
consultas,  avaliações  e  reavaliações  com  usuários;  coletar  dados,  solicitar,  executar  e  interpretar  exames  propedêuticos  e
complementares; elaborar diagnósticos cinético-funcionais do Sistema  neuro-músculo-esquelético e cardiorespiratório; estabelecer
prognósticos; reavaliar condutas e decidir pela alta do ponto de vista da fisioterapia; orientar o usuário e seus familiares sobre o
processo terapêutico; emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados à sua área de atuação; atuar em atividades de educação
em saúde; desenvolver e implementar programas de prevenção em saúde geral e do trabalho; atuar em equipe multidisciplinar;
participar  de  reuniões  técnicas,  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar  (Controle  de  Infecção
Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; contribuir nas atividades de educação permanente em saúde da
equipe  de saúde;  supervisionar  estagiários e residentes;  desempenhar  outras  tarefas correlatas ou definidas  em regulamento;
cumprir com sua carga horária, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade.

Cód.: 421.1 a 421.3: FONOAUDIÓLOGO (DIARISTA)

Requisitos:  Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação de Fonoaudiologia, registrado no Ministério da Educação (MEC); e
Registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia.

Atribuições: Realizar acolhimento dos usuários, planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de atenção à saúde, intervindo
com técnicas específicas individuais e/ou em grupo, dentro de uma equipe multidisciplinar, na prevenção, promoção, reabilitação e
reinserção social;  emitir  parecer e laudos sobre assuntos relacionados à sua área de atuação; coordenar grupos operativos e
terapêuticos,  elaborando pareceres  e relatórios  e  acompanhando o  desenvolvimento individual  e  grupal  dos usuários;  realizar
atividades que envolvam os familiares dos usuários; dar suporte técnico aos programas de saúde; coordenar, planejar, executar e
avaliar as atividades de atenção à saúde com relação aos problemas físicos, motores, sensoriais, psicológicos, mentais e sociais;
desenvolver ações de educação em saúde; elaborar planos, programas, projetos e atividades de trabalho referentes a terapêutica
adotada,  acompanhando  a  operacionalização;  participar  de  reuniões  técnicas;  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de
Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; contribuir nas atividades
de educação permanente em saúde da equipe de saúde; supervisionar estagiários e residentes; notificar doenças e agravos de
notificação compulsória;  desempenhar  outras  tarefas  correlatas  ou definidas  em regulamento;  cumprir  com sua carga  horária,
previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade.

Cód.: 422.1: NUTRICIONISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação de Nutrição registrado no Ministério da Educação (MEC); e Registro no
Conselho Regional de Nutrição.

Atribuições: Realizar acolhimento dos usuários, planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de atenção à saúde, em equipe
multidisciplinar, de prevenção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva, coordenar grupos operativos e terapêuticos,
elaborando pareceres e relatórios e acompanhando o desenvolvimento individual e grupal dos usuários; realizar atividades que
envolvam  os  familiares;  realizar;  planejar,  organizar,  supervisionar  e  avaliar  os  serviços  de  alimentação  e  nutrição;  planejar,
coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos; prestar assistência e educação nutricional; realizar controle de qualidade de
gêneros e produtos alimentícios; prescrição de suplementos nutricionais, necessários a complementação da dieta; participar, quando
solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar  (Controle  de  Infecção Hospitalar,  Prontuário,  Ética)  e  outras  necessárias  à
instituição; contribuir nas atividades de educação permanente em saúde da equipe de saúde; supervisionar estagiários e residentes;
participar de reuniões técnicas; notificar doenças e agravos de notificação compulsória; desempenhar outras tarefas correlatas ou
definidas em regulamento; cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade.
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Cód.: 423.1 a 423.3: PSICÓLOGO (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação de Psicologia, registrado no Ministério da Educação (MEC); E Registro
no Conselho Regional de Psicologia.

Atribuições:  Realizar acolhimento dos usuários planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de atenção à saúde, intervindo
com técnicas específicas, em equipe multidisciplinar, de prevenção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva; realizar
admissão nos serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados à sua área de atuação; coordenar grupos
operativos e terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e acompanhando o desenvolvimento individual e grupal dos pacientes;
realizar atividades de educação em saúde envolvendo usuários e seus familiares; realizar atendimentos psicoterapêuticos e outras
intervenções  terapêuticas  individuais  e/ou  grupais  com  crianças  e  adultos;  realizar  psicodiagnóstico;  atuar  na  prevenção  e
tratamento de problemas de origem psicossocial  que interferem na saúde,  no trabalho,  e na família;  realizar  acolhimento dos
usuários; coordenar grupos operativos; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção
Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; contribuir nas atividades de educação permanente em saúde da
equipe de saúde; supervisionar estagiários e residentes; participar de reuniões técnicas; notificar doenças e agravos de notificação
compulsória; desenvolver ações de articulação com a equipe multiprofissional; realizar ações psicoeducativas e de sensibilização;
contribuir para realização de ações de qualificação e formação profissional; cumprir com sua carga horária, previamente construída
e informada pela Coordenação da Unidade; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 424.1 a 424.12: SANITARISTA (DIARISTA)

Requisitos:  Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação de qualquer curso de Saúde e Certificado ou declaração de Pós
Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em Saúde Pública ou Coletiva reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e Registro no
Conselho Regional da Profissão quando couber.

Atribuições: Planejar, elaborar, executar e avaliar atividades de formulação, implantação e implementação das políticas de saúde
no âmbito do Estado; Participar da avaliação das ações de saúde, utilizando indicadores operacionais e estudos com vistas a
ajustes;  Realizar  diagnóstico  do  processo  saúde  –  doença  definindo  estratégias  e  ações  para  superar  problemas  de  saúde;
Acompanhar o comportamento das doenças e agravos a fim de controlar e ou erradicar as mesmas; Operacionalizar os Sistemas de
Informações em saúde; Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do sistema; Realizar controle de regularidade e qualidade dos instrumentos de registro, codificando
os dados contidos nos documentos de notificação, com vistas à informatização e informação de saúde; Participar de inquéritos
epidemiológicos e elaborar relatórios, utilizando normas específicas ao controle das doenças e agravos à saúde; Elaborar manuais,
notas,  planos e outros documentos técnicos de vigilância e resposta a eventos de importância para saúde pública relacionada
vigilância  e  controle  de  doenças  transmissíveis,  doenças  não  transmissíveis  e  eventos  de  massa;  Coordenar  e/ou  apoiar  as
unidades técnicas da SEVS/SES-PE nas ações de investigação e resposta aos casos/óbitos, surtos emergências ou outros eventos
decorrentes de doenças transmissíveis e não transmissíveis;  Participar das atividades de capacitações/treinamento/atualização,
quanto  à  Vigilância  e  resposta  a  eventos  de  importância  para  saúde  pública  relacionada  vigilância  e  controle  de  doenças
transmissíveis,  doenças não transmissíveis e  eventos de massa; Apoiar tecnicamente a Secretaria Executiva de Vigilância em
Saúde de acordo com as necessidades institucionais de cada contexto de resposta a eventos de saúde publica (casos, óbitos,
surtos,  epidemias)  relacionados  a  Vigilância  em  Saúde  e  Epidemiologia  das  doenças  transmissíveis  e  das  doenças  não
transmissíveis; Assessorar na sua área de atuação; Ministrar treinamento na área de atuação quando solicitado; Atuar na qualidade
de instrutor de treinamento; Supervisionar estagiários e residentes enquanto preceptores; Desempenhar outras tarefas correlatas ou
definidas em regulamento.

Cód.: 425.1 a 425.12: MÉDICO VETERINÁRIO(DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de graduação de Medicina Veterinária em Instituição reconhecida pelo MEC; e Certifica-
do ou declaração de Pós Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em Saúde Pública ou Coletiva reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Atribuições: Acompanhar, orientar e supervisionar presencialmente, in loco, as atividades de campo relacionadas às arboviroses e
doenças endêmicas negligenciadas de importância para saúde pública junto aos municípios e gerência regional de saúde (GERES),
considerando a execução de: visitas domiciliares realizadas pelos ACE; identificação e tratamento de criadouros de vetores; ações
de bloqueio espacial. Monitorar junto aos municípios e GERES, indicadores epidemiológicos e vetoriais relacionados às arboviroses
e  doenças  endêmicas  negligenciadas  de  importância  para  saúde  pública;  Apoiar  tecnicamente  municípios  e  GERES  no
planejamento  das  ações  de  rotina  e  emergenciais  referentes  a  vigilância  e  controle  das  arboviroses  e  doenças  endêmicas
negligenciadas  de importância  para  saúde pública;  Apoiar  municípios  e  GERES na elaboração e  monitoramento  do plano de
enfrentamento ao  Aedes e das doenças endêmicas negligenciadas;  Planejar e executar palestras e capacitações para técnicos,
supervisores e agentes de campo dos municípios e Geres; Elaborar de relatórios de supervisão de campo e situação epidemiológica
e vetorial  para envio a GERES e Nível central  da SES-PE; supervisionar estagiários e residentes; desempenhar outras tarefas
correlatas ou definidas em regulamento; cumprir com sua carga horária.

Cód.: 426.1: ADMINISTRADOR (DIARISTA)

Requisitos:  Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação de em Administração, registrado no MEC e Registro no Conselho
Regional de Administração.

Atribuições: Realizar estudos, análises, interpretações, planejamento, execução, coordenação e controle de trabalhos nos campos
da  administração,  da  logística,  do  orçamento  e  finanças,  da  gestão  do  trabalho,  de  materiais  e  de  patrimônio;  implementar
programas  e  projetos;  elaborar  planejamento  organizacional;  promover  estudos  de  racionalização  e controlar  o  desempenho
organizacional;  prestar  assessoria  administrativa além do exercício  de outras atividades  correlatas;  supervisionar  estagiários  e
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residentes; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 427.1: CONTADOR (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação em Ciências Contábeis, registrado no MEC e Registro no Conselho Regi-
onal de Contabilidade.

Atribuições:  Executar  atividades orçamentárias,  financeiras,  contábeis,  patrimoniais e de custos;  elaborar normas, relatórios e
emitir  pareceres;  interpretar  e  aplicar  a  legislação  econômico-fiscal,  tributária  e  financeira;  coordenar  e  executar  atividades
referentes  à  laboração,  à  revisão  e  ao  acompanhamento  de  programação  orçamentária  e  financeira  anual  e  plurianual;  e
acompanhar a gestão de recursos públicos e o exercício de outras atividades correlatas; supervisionar estagiários e residentes;
desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento; cumprir com sua carga horária. 

Cód.: 428.1: ANALISTA EM EDUCAÇÃO NA SAÚDE (DIARISTA)

Requisitos:  Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação de qualquer curso de Saúde; e Certificado ou declaração de Pós
Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em Saúde Pública ou Coletiva reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); e Registro no
Conselho Regional do Órgão de Classe quando couber.

Atribuições:  Planejar,  executar  e  monitorar  atividades  de  ensino  no  campo  da  saúde  pública  com  ênfase  na  formação  de
trabalhadores  do  e  para o  SUS,  no âmbito  de  atuação da Escola  de  Governo em Saúde Pública  de Pernambuco (ESPPE).
Desenvolver  atividades  técnicas  e  administrativas  relativas  aos  processos  de  ensino  e  aprendizagem;  realizar  planejamento,
execução  e  acompanhamento  didático-pedagógico  das  atividades  de  ensino  e  aprendizagem.  Desenvolver  ações  relativas  às
políticas de Educação na Saúde no âmbito do SUS em Pernambuco. Outras atividades previstas no regimento interno da ESPPE;
supervisionar estagiários e residentes; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento; cumprir com sua carga
horária.

CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Especialidades:

Cód.: 430.1 a 430.7: ENFERMEIRO (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação de Enfermagem em Instituição reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC); e Registro no Conselho Regional de Enfermagem.

Atribuições:  Participar,  dentro  de  suas  competências  técnicas  e  legais,  das  ações  desenvolvidas  pela  APEVISA  em
estabelecimentos submetidos ao regime de vigilância sanitária, inclusive dos fatores ambientais de riscos que interferem na saúde
humana, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados e de ambientes do trabalho; participar da elaboração de
relatórios, laudos e pareceres técnicos relacionados à estrutura física de estabelecimentos de prestação de serviços e de bens e
produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária; autuar,  emitir termos legais da APEVISA e adotar medidas cautelares
cabíveis em caso de risco iminente à saúde; analisar e aprovar projetos arquitetônicos para construção, ampliação e reforma de
estabelecimentos  de  prestação  de  serviços  e  de  bens  e  produtos  submetidos  ao  controle  e  fiscalização  sanitária;  fiscalizar,
inspecionar, supervisionar e monitorar as condições sanitárias relacionados à estrutura física de estabelecimentos de prestação de
serviços e de bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, bem como para verificar a conformidade do projeto
físico aprovado com o construído; executar outras atividades que lhe são inerentes e que forem legalmente atribuídas, dentro das
competências legais da APEVISA; supervisionar estagiários e residentes; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em
regulamento; cumprir com sua carga horária.

Cód.: 431.1 a 431.7: FARMACÊUTICO (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação de Farmácia, registrado no Ministério da Educação (MEC); e Registro no
Conselho Regional de Farmácia.

Atribuições:  Participar,  dentro  de  suas  competências  técnicas  e  legais,  das  ações  desenvolvidas  pela  APEVISA  em
estabelecimentos submetidos ao regime de vigilância sanitária, inclusive dos fatores ambientais de riscos que interferem na saúde
humana, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados e de ambientes do trabalho; participar da elaboração de
relatórios, laudos e pareceres técnicos relacionados à vigilância sanitária; autuar, emitir termos legais da APEVISA e adotar medidas
cautelares  cabíveis  em caso de  risco  iminente  à  saúde;  realizar  coletas  de  produtos  sujeitos  a  vigilância  sanitária;  fiscalizar,
inspecionar, supervisionar e monitorar as condições sanitárias da fabricação, da embalagem, do fracionamento, da reembalagem, do
transporte,  do  armazenamento,  da  distribuição  e  da  comercialização  de  substâncias  ativas  para  a  fabricação  de  produtos
farmacêuticos de uso humano, de alimentos,  inclusive bebidas,  águas envasadas,  seus insumos,  suas embalagens e aditivos
alimentares,  de cosméticos,  produtos de higiene pessoal  e perfumes, de saneantes destinados a higienização, desinfecção ou
desinfestação em ambientes comerciais, industriais, domiciliares e hospitalares, dos equipamentos e materiais médico-hospitalares,
odontológicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem, dos serviços hospitalares, clínicas médicas/odontológicas, serviços de
vacinação e imunização humana, serviços de diagnóstico, de terapia renal substitutiva, serviços de hematologia e hemoterapia,
bancos de sangue, de quimioterapia, clínicas de tratamento de doenças mentais e de tratamento de dependência química, de
serviços de reprocessamento de serviços médicos, de serviços de esterilização, de laboratórios de análises clínicas ou de saúde
pública  ou  seus  departamentos  especializados,  dos  estabelecimentos  industriais  ou  instituições  governamentais  onde  sejam
produzidos radioisótopos ou radiofármacos para uso em diagnóstico e terapêutica, dos laboratórios ou estabelecimentos em que se
pratiquem  exames  de  caráter  químico-toxicológico,  químico-bromatológico,  químico-farmacêutico,  biológicos,  microbiológicos,
fitoquímicos e sanitários; dos serviços limpeza e desinfecção de poços e caixas d’água, das empresas controladoras de pragas
urbanas, dos locais de uso público e/ou restrito,  dos laboratórios,  setores ou estabelecimentos químicos em que se executem
controle e/ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de produtos sujeitos à vigilância sanitária e
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de água para consumo humano; participar da investigação de surtos, eventos adversos e/ou queixas técnicas decorrentes do uso
dos produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária ou relacionados ao uso de sangue, componentes, outros tecidos, células e
órgãos; monitorar, analisar, acompanhar e investigar as notificações de Infecções relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e os
indicadores epidemiológicos de interesse para o controle de infecções hospitalares; executar outras atividades que lhe são inerentes
e  que  forem  legalmente  atribuídas,  dentro  das  competências  legais  da  APEVISA;  supervisionar  estagiários  e  residentes;
desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento; cumprir com sua carga horária.

Cód.: 432.1 a 432.4: NUTRICIONISTA(DIARISTA)

Requisitos:  Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação do curso de Nutrição em Instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC); E Registro no Conselho Regional de Nutrição.

Atribuições:  Participar,  dentro  de  suas  competências  técnicas  e  legais,  das  ações  desenvolvidas  pela  APEVISA  em
estabelecimentos submetidos ao regime de vigilância sanitária, inclusive dos fatores ambientais de riscos que interferem na saúde
humana, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados e de ambientes do trabalho; participar da elaboração de
relatórios, laudos e pareceres técnicos relacionados à vigilância sanitária; autuar, emitir termos legais da APEVISA e adotar medidas
cautelares  cabíveis  em  caso  de  risco  iminente  à  saúde;  realizar  coletas  de  produtos  sujeitos  a  vigilância  sanitária  fiscalizar,
inspecionar, supervisionar e monitorar as condições sanitárias da fabricação, da embalagem, do fracionamento, da reembalagem, do
transporte,  do  armazenamento,  da  distribuição  e  da  comercialização de  alimentos,  inclusive  bebidas,  águas  envasadas,  seus
insumos,  suas  embalagens  e  aditivos  alimentares,  de  serviços  de  alimentação  e  nutrição,  de  estabelecimentos  produtores,
distribuidores e comerciais de nutrição enteral,  de serviços hospitalares (áreas crítica e semi crítica), serviços de terapia renal
substitutiva e serviços de hematologia; participar da investigação de surtos, eventos adversos e/ou queixas técnicas decorrentes do
uso dos  produtos  e  serviços  submetidos à vigilância  sanitária; executar  outras  atividades  que lhe  são  inerentes  e que forem
legalmente atribuídas, dentro das competências legais da APEVISA; supervisionar estagiários e residentes; desempenhar outras
tarefas correlatas ou definidas em regulamento; cumprir com sua carga horária.

CARGO: MÉDICO

Especialidades:

Cód.: 440.1 e 440.2: MÉDICO ANATOMOPATOLOGISTA (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou Declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Patologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Patologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Estudar  e diagnosticar  doenças das células;  realizar  exames citopatológicos  e seus respectivos laudos;  formular
diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica; emitir diagnósticos anatomopatológicos e citopatológicos; Implementar,
coordenar, elaborar, administrar programas e serviços em saúde observada a respectiva área de formação e habilitação; cumprir
com sua carga  horária,  previamente  construída  e  informada pela  Coordenação  da  Unidade;  participar  das  Reuniões  Clínicas
realizadas pela Coordenação médica ou outras lideranças médicas, quando convocado; atuar em equipe multidisciplinar; participar,
quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à
instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código
de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de
Médico e demais atividades inerentes ao cargo; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover
incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer
da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital;  participar de treinamentos de
pessoas,  coordenação, execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento de estudantes,  contribuindo para a
integração docente-assistencial (preceptoria); desenvolver processo de trabalho integrado com setores estratégicos da Vigilância em
Saúde, para fins de implementação das atividades de vigilância epidemiológica; realizar necropsias pelas técnicas usuais; realizar
preparações histológicas nas principais lesões observadas nas necropsias, quando necessário; providenciar a coleta de amostras
biológicas para estudo genético ou imunohistoquímico de acordo com a lista de Doenças de Notificação Compulsória definidas pela
Rede SVO/PE; emitir laudos necroscópicos e Declaração de Óbito; atuar em equipe multidisciplinar e participar de reuniões de
discussão de óbitos passíveis de investigação epidemiológica; participar de cursos/ capacitações relacionadas as suas atividades e
outras atuações necessárias à instituição; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço
público onde exerce suas funções; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante a sua carga horária;
desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 441.1 e 441.2: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Anestesiologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Anestesiologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Aplicar  anestesia  para  cirurgias  e  exames  especializados  eletivos  e  de  urgência,  administrando  substâncias
anestésicas,  para minorar o sofrimento de pacientes e possibilitar  a realização dos referidos exames e intervenções cirúrgicas;
registrar  em  prontuário  informações  pertinentes  ao  paciente  relacionadas  a  procedimentos  realizados  pelo  seu  cargo/função;
reconhecer  os  mecanismos  fisiológicos  e  etiopatogenia  das  doenças;  atuar  como plantonista  nas  salas  de  recuperação  pós-
anestésica;  diagnosticar  e  tratar  a  dor  aguda e crônica;  registrar  em livro de ocorrência quando necessário;  atuar  em equipe
multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário,
Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;  quando  solicitado,  emitir  atestados  diversos,  laudos  e  pareceres  para  atender  a
determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce
suas funções;  realizar  as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo;  cumprir  com sua escala de plantão,
previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação
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médica ou de outras lideranças médicas,  quando convocado; participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-
científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; realizar
referência  e  contra-referência  de  pacientes,  quando  indicado,  respeitando  os  protocolos  e  fluxos  estabelecidos  via  central  de
regulação; Quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar;  participar de treinamentos de pessoas,
coordenação, execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento de estudantes, contribuindo para a integração
docente-assistencial;  supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão, desempenhar
outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 442.1: MÉDICO CARDIOLOGISTA (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional  de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cardiologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Cardiologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para
promover ou recuperar a saúde dos pacientes; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as
dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade
Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados
diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos
e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao
cargo; Estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica; requisitar, realizar, analisar e interpretar exames complementares,
para  fins  de  diagnósticos  e  acompanhamento;  cumprir  com  sua  carga  horária,  previamente  construída  e  informada  pela
Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação médica ou de outras lideranças médicas,
quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas
atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; participar de treinamentos de pessoas, coordenação,
execução  e  avaliação  das  atividades  de  capacitação  e  treinamento  de  estudantes,  contribuindo  para  a  integração  docente-
assistencial; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante a sua carga horária; desempenhar outras
tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 443.1: MÉDICO CARDIOLOGISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional  de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cardiologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Cardiologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para
promover ou recuperar a saúde dos pacientes; atender as intercorrências dos pacientes sempre que solicitado; Estabelecer conduta
com base na suspeita diagnóstica; requisitar, realizar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e
acompanhamento; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade
Hospitalar;  atuar  em equipe  multidisciplinar;  participar,  quando solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade Hospitalar  (Controle  de
Infecção Hospitalar, Prontuário,  Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e
pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do
serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; Cumprir com
sua  escala  de  plantão,  previamente  construída  e  informada  pela  Coordenação  da  Unidade;  participar  das  Reuniões  Clínicas
realizadas  pela Coordenação da clínica médica  ou  de  outras lideranças  médicas,  quando convocado;  Participar  das reuniões
necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços
essenciais prestados no hospital; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; realizar referência e
contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxo estabelecido via central de regulação; participar
de treinamentos de pessoas, coordenação, execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento de estudantes,
contribuindo para a integração docente-assistencial; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o
seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 444.1: MÉDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cirurgia de cabeça e
pescoço reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Cirurgia de cabeça e pescoço reconhecida
pelo MEC.

Atribuições: Diagnosticar e tratar afecções de cabeça e pescoço, empregando processos adequados e instrumentação específica,
tratamento clínico e cirúrgico, paliativo e curativo, para promover a saúde e bem-estar do paciente; emitir pareces e acompanhar
pacientes  internados  e  ambulatorialmente  sempre  que  solicitado;  emitir  parecer  e  acompanhar  pacientes  internados  quando
solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar;  atuar em equipe multidisciplinar;  participar,  quando solicitado,  de
Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando
solicitado,  emitir  atestados diversos,  laudos  e pareceres para atender  a determinações  legais;  respeitar  o  Código  de ética da
profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e
demais  atividades  inerentes  ao cargo;  Estabelecer  conduta  com  base  na  suspeita  diagnóstica;  requisitar,  realizar,  analisar  e
interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; Cumprir com sua carga horária, previamente
construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação médica ou de
outras lideranças médicas, quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover
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incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer
da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital;  participar de treinamentos de
pessoas,  coordenação, execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento de estudantes,  contribuindo para a
integração docente-assistencial; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante a sua carga horária;
desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 445.1 a 445.7: MÉDICO CIRURGIÃO GERAL (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cirurgia Geral
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Cirurgia Geral reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Prestar o atendimento inicial a todos os pacientes de urgência e emergência, prestar assistência médica a todos os
pacientes admitidos na unidade de urgência e emergência com suspeita de patologias cirúrgicas, sejam elas traumáticas ou não-
traumáticas,  tomando  as  providências  necessárias,  solicitando  exames,  realizando  reavaliações,  internações  e  intervenções
cirúrgicas quando indicadas utilizando os recursos técnicos e materiais, visando o restabelecimento do paciente, respeitando e
colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos  operacionais;  requisitar,  realizar,  analisar  e  interpretar  exames
complementares,  para fins de diagnósticos  e acompanhamento;  Prestar  atendimento  a pacientes internados,  dando pareceres
quando solicitado, realizando atendimento a intercorrências e tratamento clínico ou cirúrgico a esses pacientes a depender do caso,
no período do seu plantão, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos
definidos; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar;
atuar  em  equipe  multidisciplinar;  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar  (Controle  de  Infecção
Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres
para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço
público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas
médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das
discussões e decisões tomadas;  preencher  o livro  de ocorrências do plantão;  preencher  o prontuário  do paciente,  registrando
diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir
com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas
realizadas pela Coordenação da clínica de cirurgia geral ou outras lideranças médicas, quando convocado; participar das reuniões
necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços
essenciais prestados no hospital; realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e
fluxo estabelecido via central de regulação; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; participar de
treinamentos  de  pessoas,  coordenação,  execução  e  avaliação  das  atividades  de  capacitação  e  treinamento  de  estudantes,
contribuindo para a integração docente-assistencial; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o
seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 446.1: MÉDICO CIRURGIÃO ONCOLÓGICO (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cancerologia
Cirúrgica reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina ou
Especialização Cancerologia Cirúrgica.

Atribuições:  Realizar  visitas  e  consultas  médicas  em  ambiente  de  ambulatório  e  enfermaria  aos  pacientes  novos  e  já
acompanhados no serviço;  emitir  parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da
Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle
de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e
pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do
serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; solicitar,
realizar e avaliar exames necessários à avaliação clínica e cirúrgica de cada paciente, checando sua evolução clínica; prescrever os
medicamentos necessários ao tratamento; realizar cirurgias oncológicas e relacionadas às complicações das mesmas; preparar
pacientes para cirurgia, examinando e avaliando o estado clínico e exames complementares; avaliar exames pré-operatórios de
pacientes  a  serem  submetidos  a  cirurgias  ,  acompanhando  a  evolução  clínica;  acompanhar  o  tratamento  quimioterápico  e
radioterápico quando necessário; aplicar métodos terapêuticos não cirúrgicos ou cirúrgicos, examinando, diagnosticando, solicitando
exames e prescrevendo medicação; efetuar acompanhamentos, em regime de sobreaviso, aos pacientes recém operados (pós-
operatório);  participar  de  protocolos  e  diagnósticos,  emitir  pareceres  técnicos;  cumprir  com  sua  carga  horária,  previamente
construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação médica ou de
outras lideranças médicas, quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover
incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer
da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; participar de atividades de ensino e
pesquisa. Participar de treinamentos de pessoas, coordenação, execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento
de estudantes, contribuindo para a integração docente-assistencial;  supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no
serviço durante a sua carga horária; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 447.1: MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cirurgia Pediátrica
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Cirurgia Pediátrica reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Prestar o atendimento inicial a todos os pacientes de urgência e emergência, prestar assistência médica a neonatos,
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crianças e adolescentes; Realizar intervenções cirúrgicas, em neonatos, crianças e adolescentes, utilizando os recursos técnicos e
materiais apropriados a todos os pacientes admitidos na unidade de urgência e emergência com suspeita de patologias cirúrgicas,
sejam elas traumáticas ou não-traumáticas, tomando as providências necessárias,  solicitando exames, realizando reavaliações,
internações e intervenções cirúrgicas quando indicadas utilizando os recursos técnicos e materiais, visando o restabelecimento do
paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais; requisitar, realizar, analisar e
interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; Prestar atendimento a pacientes internados,
dando pareceres quando solicitado, realizando atendimento a intercorrências e tratamento clínico ou cirúrgico a esses pacientes a
depender do caso, no período do seu plantão, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano
terapêutico e protocolos definidos; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências
da  Unidade  Hospitalar;  atuar  em equipe  multidisciplinar;  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar
(Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos,
laudos e pareceres para atender  a determinações legais;  respeitar  o  Código de ética da profissão,  bem como os preceitos e
normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo;
acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da
equipe, participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o prontuário do
paciente,  registrando  diagnóstico,  tratamento  e  evolução  da  doença  incluindo  todos  os  procedimentos  realizados  e  todas  as
decisões  tomadas;  cumprir  com  sua  escala  de  plantão,  previamente  construída  e  informada  pela  Coordenação  da  Unidade;
participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação da clínica de cirurgia geral ou outras lideranças médicas, quando
convocado;  Participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do
atendimento médico,  melhorando a relação médico-paciente e observar  os preceitos éticos no decorrer  da execução de suas
atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando a estagiários e residentes que se encontrem
no serviço durante o seu plantão; participar de treinamentos de pessoas, coordenação, execução e avaliação das atividades de
capacitação e treinamento de estudantes, contribuindo para a integração docente-assistencial; estabelecer conduta com base na
suspeita  diagnóstica;  requisitar,  analisar  e  interpretar  exames complementares,  para  fins  de  diagnósticos  e  acompanhamento;
cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões
Clínicas  realizadas  pela  Coordenação  da  clínica  médica  ou  de  outras  lideranças  médicas,  quando  convocado;  Participar  das
reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando
a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços
essenciais prestados no hospital; realizar referência e contrarreferência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e
fluxo  estabelecido  via  central  de  regulação;  quando  necessário  realizar  transferência  e  intra-hospitalar  e  inter-hospitalar;
supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou
definidas em regulamento.

Cód.: 448.1: MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cirurgia Torácica
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Cirurgia Torácica reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Realizar  visitas  e  consultas  médicas  em  ambiente  de  ambulatório  e  enfermaria  aos  pacientes  novos  e  já
acompanhados no serviço;  diagnosticar e tratar afecções do tórax realizando procedimentos clínicos e cirúrgicos, utilizando os
recursos  técnicos  e  materiais  apropriados;  emitir  parecer  e  acompanhar  pacientes  internados  quando  solicitado  em todas  as
dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade
Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados
diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos
e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao
cargo; solicitar, realizar e avaliar exames necessários à avaliação clínica e cirúrgica de cada paciente,  checando sua evolução
clínica; prescrever os medicamentos necessários ao tratamento; preparar pacientes para cirurgia, examinando e avaliando o estado
clínico e exames complementares; avaliar exames pré-operatórios de pacientes a serem submetidos a cirurgias, acompanhando a
evolução clínica;  aplicar  métodos terapêuticos  não cirúrgicos ou cirúrgicos,  examinando,  diagnosticando,  solicitando exames e
prescrevendo medicação; efetuar acompanhamentos, em regime de sobreaviso, aos pacientes recém operados (pós-operatório);
participar  de  protocolos  e  diagnósticos,  emitir  pareceres  técnicos;  cumprir  com  sua  carga  horária,  previamente  construída  e
informada pela Coordenação da Unidade;  participar  das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação médica ou de outras
lideranças  médicas,  quando  convocado;  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover
incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer
da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; participar de atividades de ensino e
pesquisa; participar de treinamentos de pessoas, coordenação, execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento
de estudantes, contribuindo para a integração docente-assistencial;  quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e
inter-hospitalar;  supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante a sua carga horária;  desempenhar
outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 449.1 e 449.2: MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cirurgia Vascular
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Cirurgia Vascular reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Prestar atendimento clínico e cirúrgico na área de cirurgia vascular para pacientes admitidos na unidade de urgência e
emergência com patologias não traumáticas e/ou traumáticas incluindo diagnóstico, orientações de tratamento e acompanhamento a
pacientes que necessitem de procedimentos cirúrgicos envolvendo o sistema vascular. Realizar referência e contra-referência de
pacientes,  quando  indicado,  respeitando  os  protocolos  e  fluxo  estabelecido  via  central  de  regulação;  prestar  atendimento  a
pacientes internados, dando pareceres quando solicitado, realizando atendimento a intercorrências e tratamento clínico ou cirúrgico
a esses pacientes a depender do caso, no período do seu plantão, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos,
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seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas
as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade
Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados
diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos
e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao
cargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador
da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o prontuário do
paciente,  registrando  diagnóstico,  tratamento  e  evolução  da  doença  incluindo  todos  os  procedimentos  realizados  e  todas  as
decisões  tomadas;  cumprir  com  sua  escala  de  plantão,  previamente  construída  e  informada  pela  Coordenação  da  Unidade;
participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação da clínica de cirurgia vascular ou de outras lideranças médicas,
quando convocado; participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do
atendimento médico,  melhorando a relação médico-paciente e observar  os preceitos éticos no decorrer  da execução de suas
atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar
e inter-hospitalar; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras
tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 450.1 a 450.7: MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina.

Atribuições:  Prestar atendimento integral ao paciente admitido na unidade, diagnosticar, prescrever, solicitar, realizar e analisar
exames para  elucidação diagnóstica  e ministrar  tratamentos  e  procedimentos  para as  diversas  doenças;  diagnosticar  e  tratar
afecções clínicas , empregando meios clínicos ou intervenções cirúrgicos,  para promover ou recuperar a saúde dos pacientes;
estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que possível em parceria com a equipe local, sobretudo para casos de maior
risco/vulnerabilidade, utilizando-se de protocolos institucionalmente reconhecidos; obedecer às normas técnicas vigentes na Central
de Regulação; Regular a oferta de serviços de saúde, priorizando os atendimentos conforme o grau de complexidade, tanto as
eletivas quanto os de urgência; Utilizar os protocolos clínicos e de regulação; Contatar e discutir a indicação dos procedimentos,
consultas  ou  internações  solicitadas  à  Central,  junto  aos  profissionais  das  unidades  solicitantes;  Participar  na  elaboração  e
pactuação dos protocolos de acesso, quando convocados pela chefia imediata; Contactar e discutir regulações de pacientes com
outras centrais de regulação, de acordo com as necessidades e ofertas de ambas as centrais; participar da gestão da fila de espera
por leitos; atuar na regulação de transporte aéreo médico; realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado,
respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos,  via  central  de regulação;  prestar  atendimento a pacientes internados,  dando
pareceres quando solicitado, realizando atendimento a intercorrências e tratamento clínico a esses pacientes a depender do caso,
no período do seu plantão, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos
definidos; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar;
atuar  em  equipe  multidisciplinar;  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar  (Controle  de  Infecção
Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres
para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço
público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas
médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das
discussões e decisões tomadas;  preencher  o livro  de ocorrências do plantão;  preencher  o prontuário  do paciente,  registrando
diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir
com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas
realizadas  pela  Coordenação  da  clínica  médica  ou  de  outras  lideranças  médicas,  quando  convocado;  participar  das  reuniões
necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços
essenciais  prestados  no  hospital;  quando  necessário  realizar  transferência  e  intra-hospitalar  e  inter-hospitalar;  supervisionar
estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão, desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em
regulamento.

Cód.: 451.1: MÉDICO COLOPROCTOLOGISTA (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Coloprotoctologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Coloprotoctologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Diagnosticar e tratar afecções do reto, colo, ânus, realizando intervenções clínicas e cirúrgicas, utilizando os recursos
técnicos e materiais apropriados, Realizar exames e cirurgias em coloproctologia; emitir parecer e acompanhar pacientes internados
quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado,
de  Comissões de Qualidade Hospitalar  (Controle  de  Infecção Hospitalar,  Prontuário,  Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;
quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da
profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e
demais  atividades  inerentes  ao cargo;  estabelecer  conduta  com  base  na  suspeita  diagnóstica;  requisitar,  realizar,  analisar  e
interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; cumprir com sua carga horária, previamente
construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação da clínica
médica ou de outras lideranças médicas,  quando convocado; participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-
científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos  éticos no decorrer  da  execução de  suas  atividades,  contribuindo com os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital;
supervisionar  estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante a sua carga horária;  desempenhar  outras tarefas
correlatas ou definidas em regulamento.
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Cód.: 452.1: MÉDICO ENDOSCOPISTA (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Endoscopia
Digestiva reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica Certificado de Especialização em Endoscopia Digestiva reconhecida
pelo MEC.  

Atribuições:  Realizar  endoscopia  digestiva  alta  e  baixa  para  diagnosticar  e  tratar  afecções  do aparelho  digestivo,  realizando
intervenções clínicas e cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados, diagnosticar e tratar das afecções ou
traumatismos  das  vias  aéreas  ou  digestivas,  utilizando  aparelhos  especiais,  para  praticar  exames  cavitários  locais,  corrigir
estreitamentos ou extrair corpos estranhos ou aspirados; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em
todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar,  quando solicitado, de Comissões de
Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir
atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os
preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes
ao cargo; estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica; solicitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins
de diagnósticos e acompanhamento; cumprir com sua carga horária, previamente construída e informada pela Coordenação da
Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação da clínica médica ou de outras lideranças médicas, quando
convocado;  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do
atendimento médico,  melhorando a relação médico-paciente e observar  os preceitos éticos no decorrer  da execução de suas
atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem
no serviço durante a sua carga horária; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 453.1 e 453.2: MÉDICO INFECTOLOGISTA (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Infectologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Infectologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Aplicar  recursos  de  medicina  preventiva  e/ou  terapêutica,  para  promover  a  saúde  e  bem  estar  do  paciente,
diagnosticando e tratando doenças, efetuando acompanhamento clínico; proceder à investigação epidemiológica em colaboração
com as equipes das unidades envolvidas;  solicitar,  analisar e  interpretar exames complementares,  para fins de diagnósticos e
acompanhamento;  prescrever  os  medicamentos para as patologias  diagnosticadas;  clinicar,  medicar  e  realizar  atendimento de
urgência dentro da sua especialidade; supervisionar e revisar os casos levantados pela vigilância epidemiológica dos enfermeiros e
assessorar  tecnicamente  este  sistema;  emitir  parecer  e  acompanhar  pacientes  internados  quando  solicitado  em  todas  as
dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade
Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados
diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos
e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao
cargo; Proceder à investigação epidemiológica de surtos ou suspeitas de surtos; Recomendar os isolamentos nos pacientes com
infecções transmissíveis; assessorar o corpo clínico sobre a racionalização no uso de antimicrobianos; assessorar a direção sobre
questões relacionadas ao controle das infecções hospitalares; Rever e normatizar a indicação de procedimentos invasivos; divulgar
os resultados de exames em andamento no laboratório de bacteriologia às clínicas, a respeito de pacientes internados, sob o uso de
antimicrobianos ou não; estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica; cumprir com sua escala de plantão, previamente
construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação da clínica
médica ou de outras lideranças médicas,  quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-
científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; realizar
referência  e  contra-referência  de  pacientes,  quando  indicado,  respeitando  os  protocolos  e  fluxo  estabelecido  via  central  de
regulação; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; supervisionar estagiários e residentes que
se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 454.1: MÉDICO INFECTOLOGISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional  de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Infectologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Infectologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Aplicar  recursos  de  medicina  preventiva  e/ou  terapêutica,  para  promover  a  saúde  e  bem  estar  do  paciente,
diagnosticando e tratando doenças, efetuando acompanhamento clínico; proceder à investigação epidemiológica em colaboração
com as equipes das unidades envolvidas;  solicitar,  analisar e  interpretar exames complementares,  para fins de diagnósticos e
acompanhamento;  prescrever  os  medicamentos para as patologias  diagnosticadas;  clinicar,  medicar  e  realizar  atendimento de
urgência dentro da sua especialidade; supervisionar e revisar os casos levantados pela vigilância epidemiológica dos enfermeiros e
assessorar  tecnicamente este sistema; Proceder  à investigação epidemiológica em colaboração com as equipes das unidades
envolvidas;  Proceder  a  investigação  epidemiológica  de  surtos  ou  suspeitas  de  surtos;  Recomendar  Condutas  Clínicas  e
Terapêuticas,  incluindo  os  isolamentos nos pacientes  com infecções transmissíveis  de  acordo  com os protocolos  previamente
estabelecidos; Assessorar o corpo clínico sobre a racionalização no uso de antimicrobianos; Assessorar a direção sobre questões
relacionadas ao controle  das infecções hospitalares; Rever e normatizar a indicação de procedimentos invasivos; acompanhar os
resultados  de  exames  em  andamento  no  laboratório  de  bacteriologia,  a  respeito  de  pacientes  internados,  sob  o  uso  de
antimicrobianos ou não; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo. Estabelecer conduta com base
na  suspeita  diagnóstica;  requisitar,  analisar,  realizar  e  interpretar  exames  complementares,  para  fins  de  diagnósticos  e
acompanhamento; atuar em equipe multidisciplinar; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas
as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade
Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados
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diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos
e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao
cargo; Cumprir com sua carga horária, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões
Clínicas  realizadas  pela  Coordenação  da  clínica  médica  ou  de  outras  lideranças  médicas,  quando  convocado;  Participar  das
reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando
a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços
essenciais prestados no hospital; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante a sua carga horária;
desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 455.1 a 455.3: MÉDICO INTENSIVISTA DE ADULTO (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Medicina Intensiva reconhecido
pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Medicina Intensiva reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade de terapia intensiva; realizar admissão na
unidade e prescrever alta quando da condição clínica do paciente. Realizar evolução clínica e prescrição dos pacientes internados
na  unidade,  prestar  assistência  aos  pacientes  nas  intercorrências  durante  seu  período  de  plantão,  coordenar  a  equipe
multidisciplinar do plantão, de acordo com as necessidades dos pacientes internados. Realizar pareceres e dar suporte às demais
clínicas na condução do paciente grave e na indicação de transferência para a Unidade de terapia intensiva; emitir  parecer e
acompanhar  pacientes  internados  quando  solicitado  em  todas  as  dependências  da  Unidade  Hospitalar;  atuar  em  equipe
multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário,
Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;  quando  solicitado,  emitir  atestados  diversos,  laudos  e  pareceres  para  atender  a
determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce
suas  funções;  realizar  as  atribuições  de  Médico  e  demais  atividades  inerentes  ao cargo;  acompanhar  as  visitas  médicas  e
multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões
e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o prontuário do paciente,  registrando diagnóstico,
tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua
escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas
pela  Coordenação  da  clínica  ou  de  outras  lideranças  médicas,  quando  convocado;  participar  das  reuniões  necessárias  ao
desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação médico-
paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades,  contribuindo com os serviços essenciais
prestados no hospital;  realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos
estabelecidos via central de regulação; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; supervisionar
estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em
regulamento.

Cód.: 456.1: MÉDICO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Medicina Intensiva reconhecido
pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Medicina Intensiva reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade de terapia intensiva; realizar admissão na
unidade e prescrever alta quando da condição clínica do paciente. Realizar evolução clínica e prescrição dos pacientes internados
na  unidade,  prestar  assistência  aos  pacientes  nas  intercorrências  durante  seu  período  de  plantão,  coordenar  a  equipe
multidisciplinar do plantão, de acordo com as necessidades dos pacientes internados. Realizar pareceres e dar suporte às demais
clínicas na condução do paciente grave e na indicação de transferência para a Unidade de terapia intensiva; emitir  parecer e
acompanhar  pacientes  internados  quando  solicitado  em  todas  as  dependências  da  Unidade  Hospitalar;  atuar  em  equipe
multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário,
Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;  quando  solicitado,  emitir  atestados  diversos,  laudos  e  pareceres  para  atender  a
determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce
suas  funções;  realizar  as  atribuições  de  Médico  e  demais  atividades  inerentes  ao cargo;  acompanhar  as  visitas  médicas  e
multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões
e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o prontuário do paciente,  registrando diagnóstico,
tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua
escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas
pela  Coordenação  da  clínica  ou  de  outras  lideranças  médicas,  quando  convocado;  participar  das  reuniões  necessárias  ao
desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação médico-
paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades,  contribuindo com os serviços essenciais
prestados no hospital;  realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos
estabelecidos via central de regulação; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; supervisionar
estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em
regulamento.

Cód.: 457.1 e 457.2: MÉDICO NEONATOLOGISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Neonatologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Neonatologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Prestar assistência médica a todos os pacientes recém nascidos internados, atendidos e do Bloco Obstétrico da
unidade ministrando tratamentos para as diversas patologias, aplicando métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o
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plano  terapêutico  e  protocolos  definidos;  realizar  evolução  clínica  dos  pacientes  internados  examinando-os,  prescrevendo-os,
solicitando os exames necessários e avaliando os resultados dos exames; prestar assistência aos pacientes nas intercorrências
durante seu período de plantão; acompanhar pacientes em seus exames interna e externamente; buscar solucionar os problemas
dos  pacientes  existentes  no  seu  plantão;  emitir  parecer  e  acompanhar  pacientes  internados  quando  solicitado  em  todas  as
dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade
Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados
diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos
e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao
cargo; coordenar a equipe multidisciplinar do plantão, de acordo com as necessidades dos pacientes internados; acompanhar as
visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando
das discussões e decisões tomadas; preencher o prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença
incluindo  todos  os  procedimentos  realizados  e  todas  as  decisões  tomadas;  cumprir  com sua  escala  de  plantão,  previamente
construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pelo coordenador da equipe ou
outras lideranças médicas, quando convocado; preencher o livro de ocorrências do plantão; desenvolver ações de saúde coletiva e
participar  dos processos de vigilância em saúde, visando garantir  a qualidade dos serviços prestados.  Participar das reuniões
necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços
essenciais prestados no hospital; realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e
fluxos  estabelecidos,  via  central  de  regulação;  quando  necessário  realizar  transferência  e  intra-hospitalar  e  inter-hospitalar;
supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou
definidas em regulamento.

Cód.: 458.1 e 458.2: MÉDICO NEUROCIRURGIÃO (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Neurocirurgia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Neurocirurgia reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Atender, diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas do sistema nervoso central e periférico,
valendo-se de meios clínicos, procedimentos invasivos ou não, cirurgias para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente;
emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em
equipe  multidisciplinar;  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar  (Controle  de  Infecção  Hospitalar,
Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a
determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce
suas  funções;  realizar  as  atribuições  de  Médico  e  demais  atividades  inerentes  ao cargo;  acompanhar  as  visitas  médicas  e
multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões
e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o prontuário do paciente,  registrando diagnóstico,
tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua
escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas
pela  Coordenação  da  clínica  ou  outras  lideranças  médicas,  quando  convocado;  Participar  das  reuniões  necessárias  ao
desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação médico-
paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades,  contribuindo com os serviços essenciais
prestados no hospital;  realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos
estabelecidos, via central de regulação; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; supervisionar
estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em
regulamento.

Cód.: 459.1: MÉDICO NEUROPEDIATRA (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério  da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional  de Medicina;  e Certificado de Residência Médica em Neurologia
Pediátrica reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Neurologia Pediátrica reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Atender, Diagnosticar e tratar doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso central e periférico, realizando exames
clínico e subsidiário, visando a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes; emitir parecer e acompanhar pacientes internados
quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado,
de  Comissões de Qualidade Hospitalar  (Controle  de  Infecção Hospitalar,  Prontuário,  Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;
quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da
profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e
demais atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante sua carga
horária,  junto com o diarista e coordenador da equipe,  participando das discussões e decisões tomadas; preencher  o livro de
ocorrências do plantão; preencher o prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo
todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e
informada  pela  Coordenação  da  Unidade;  participar  das  reuniões  clínicas  realizadas  pela  Coordenação  da  clínica  ou  outras
lideranças  médicas,  quando  convocado;  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover
incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer
da  execução  de  suas  atividades,  contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital;  supervisionar  estagiários  e
residentes que se encontrem no serviço durante a sua carga horária;  desempenhar  outras tarefas correlatas ou definidas em
regulamento.

Cód.: 460.1: MÉDICO NEUROLOGISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
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Ministério  da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional  de Medicina;  e Certificado de Residência Médica em Neurologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Neurologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Atender, diagnosticar e tratar doenças e lesões orgânicas agudas, subagudas ou crônicas do sistema nervoso central
e  periférico,  realizando exames clínico  e subsidiário,  visando a  saúde e bem-estar  do paciente;  emitir  parecer  e  acompanhar
pacientes  internados  quando  solicitado  em  todas  as  dependências  da  Unidade  Hospitalar;  atuar  em  equipe  multidisciplinar;
participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras
necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais;
respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar
as  atribuições  de  Médico  e  demais  atividades  inerentes  ao cargo;  acompanhar  as  visitas  médicas  e  multidisciplinares  que
acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas;
preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da
doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua escala de plantão, previamente
construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação da clínica ou
outras lideranças médicas, quando convocado; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover
incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer
da  execução  de  suas  atividades,  contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital;  realizar  referência  e
contrarreferência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos, via central de regulação. quando
necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no
serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 461.1: MÉDICO ONCOLOGISTA (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Cancerologia Clínica
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Cancerologia Clínica/ Oncologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Realizar  visitas  e  consultas  médicas  em  ambiente  de  ambulatório  e  enfermaria  aos  pacientes  novos  e  já
acompanhados no serviço; solicitar e avaliar exames necessários à avaliação clínica e cirúrgica de cada paciente, checando sua
evolução clínica; prescrever os medicamentos necessários ao tratamento; acompanhar o tratamento quimioterápico e radioterápico;
aplicar métodos terapêuticos não cirúrgicos, examinando, diagnosticando, solicitando exames e prescrevendo medicação; emitir
parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe
multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário,
Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;  quando  solicitado,  emitir  atestados  diversos,  laudos  e  pareceres  para  atender  a
determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce
suas  funções;  realizar  as  atribuições  de  Médico  e  demais  atividades  inerentes  ao cargo;  acompanhar  as  visitas  médicas  e
multidisciplinares que acontecerem durante sua carga horária,  coordenador da equipe, participando das discussões e decisões
tomadas;  preencher  o  prontuário  do  paciente,  registrando  diagnóstico,  tratamento  e  evolução  da  doença  incluindo  todos  os
procedimentos realizados e todas as decisões tomadas;  atuar  em equipe multidisciplinar;  cumprir  com sua escala de plantão,
previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação
da clínica  ou outras  lideranças  médicas,  quando convocado;  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento técnico-
científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos  éticos no decorrer  da  execução de  suas  atividades,  contribuindo com os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital;
supervisionar  estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante a sua carga horária;  desempenhar  outras tarefas
correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 462.1: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Otorrinolaringologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Otorrinolaringologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Prestar  atendimento  ao paciente admitido na  unidade,  diagnosticar,  prescrever,  solicitar  exames para  elucidação
diagnóstica e ministrar tratamentos para as diversas doenças otorrinolaringológicas; estabelecer plano diagnóstico e terapêutico,
sempre  que  possível  em parceria  com  a  equipe  local,  sobretudo  para  casos  de  maior  risco/vulnerabilidade,  utilizando-se  de
protocolos institucionalmente reconhecidos; realizar referência e contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os
protocolos e fluxo estabelecido via central de regulação; prestar atendimento a pacientes internados, realizando atendimento a
intercorrências e tratamento clínico e intervenções cirúrgicas,  quando indicadas,  utilizando os recursos técnicos e materiais,  a
depender do caso, no período do seu plantão, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano
terapêutico e protocolos definidos; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências
da  Unidade  Hospitalar;  atuar  em equipe  multidisciplinar;  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar
(Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos,
laudos e pareceres para atender  a determinações legais;  respeitar  o  Código de ética da profissão,  bem como os preceitos e
normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo;
acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da
equipe, participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o prontuário do
paciente,  registrando  diagnóstico,  tratamento  e  evolução  da  doença  incluindo  todos  os  procedimentos  realizados  e  todas  as
decisões  tomadas; cumprir  com  sua  escala  de  plantão,  previamente  construída  e  informada  pela  Coordenação  da  Unidade;
participar  das  Reuniões  Clínicas  realizadas  pela  Coordenação  da  clínica  médica  ou  de  outras  lideranças  médicas,  quando
convocado;  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do
atendimento médico,  melhorando a relação médico-paciente e observar  os preceitos éticos no decorrer  da execução de suas
atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; quando necessário realizar transferência e intra-hospitalar
e inter-hospitalar; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras
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tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 463.1 a 463.6: MÉDICO PEDIATRA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério  da  Educação (MEC);  e  Registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina;  e Certificado de  Residência  Médica  em Pediatria
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Pediatria reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Prestar atendimento integral aos pacientes pediátricos (neonatos,  crianças e adolescentes) admitidos na unidade,
diagnosticar, prescrever, solicitar exames para elucidação diagnóstica e ministrar tratamentos para as diversas doenças; estabelecer
plano  diagnóstico  e  terapêutico,  sempre  que  possível  em  parceria  com  a  equipe  local,  sobretudo  para  casos  de  maior
risco/vulnerabilidade,  utilizando-se  de  protocolos  institucionalmente  reconhecidos;  realizar  referência  e  contra-referência  de
pacientes,  quando indicado,  respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos,  via  central  de regulação;  prestar  atendimento a
pacientes internados, dando pareceres quando solicitado, realizando atendimento a intercorrências e tratamento clínico ou cirúrgico
a esses pacientes a depender do caso, no período do seu plantão, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos,
seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos;  prestar  assistência ao recém nascido na Sala de Parto;  emitir  parecer  e
acompanhar  pacientes  internados  quando  solicitado  em  todas  as  dependências  da  Unidade  Hospitalar;  atuar  em  equipe
multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário,
Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;  quando  solicitado,  emitir  atestados  diversos,  laudos  e  pareceres  para  atender  a
determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce
suas  funções;  realizar  as  atribuições  de  Médico  e  demais  atividades  inerentes  ao cargo;  acompanhar  as  visitas  médicas  e
multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões
e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o prontuário do paciente,  registrando diagnóstico,
tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com escala de
plantão,  previamente  construída  e  informada pela  Coordenação da  Unidade;  participar  das  Reuniões  Clínicas  realizadas  pela
Coordenação da clínica ou outras lideranças médicas, quando convocado; participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; quando
necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no
serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 464.1: MÉDICO PNEUMOLOGISTA (DIARISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Pneumologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Pneumologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições: Prestar  atendimento  integral  ao  paciente  admitido  na  unidade,  diagnosticar,  prescrever,  solicitar  exames  para
elucidação diagnóstica e ministrar tratamentos para as diversas doenças; solicitar, analisar e interpretar exames complementares,
para fins de diagnósticos e acompanhamento; prescrever os medicamentos para as patologias diagnosticadas; clinicar, medicar e
realizar  atendimento  de  urgência  dentro  da  sua  especialidade;  realizar  procedimentos  pneumológicos  ambulatorialmente  e  de
internação; Estabelecer plano diagnóstico e terapêutico, sempre que possível em parceria com a equipe local, sobretudo para casos
de  maior  risco/vulnerabilidade,  utilizando-se  de  protocolos  institucionalmente  reconhecidos.  Prestar  atendimento  a  pacientes
internados, dando pareceres quando solicitado, realizando atendimento a intercorrências e tratamento clínico a esses pacientes a
depender do caso, no período do seu plantão, baseado em métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano
terapêutico e protocolos definidos; emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências
da  Unidade  Hospitalar;  atuar  em equipe  multidisciplinar;  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar
(Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos,
laudos e pareceres para atender  a determinações legais;  respeitar  o  Código de ética da profissão,  bem como os preceitos e
normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo;
acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares,  coordenador  da equipe,  participando das discussões e decisões tomadas;
preencher o prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos
realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua carga horária, construída e informada pela Coordenação da Unidade;
participar  das  Reuniões  Clínicas  realizadas  pela  Coordenação  da  clínica  médica  ou  de  outras  lideranças  médicas,  quando
convocado;  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do
atendimento médico,  melhorando a relação médico-paciente e observar  os preceitos éticos no decorrer  da execução de suas
atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem
no serviço durante a sua carga horária; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 465.1: MÉDICO PSIQUIATRA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério  da Educação (MEC);  e  Registro  no Conselho Regional  de Medicina;  e  Certificado de Residência Médica em Psiquiatria
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Psiquiatria reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Diagnosticar e tratar as afecções psicopatológicas,  empregando técnicas especiais,  individuais ou de grupo, para
prevenir, recuperar e/ou reabilitar o paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; solicitar e
interpretar exames laboratoriais; participar de atividades de pesquisa; participar de comissões de controle de infecção hospitalar;
emitir parecer e acompanhar pacientes internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em
equipe  multidisciplinar;  participar,  quando  solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar  (Controle  de  Infecção  Hospitalar,
Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a
determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce
suas funções; realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; realizar palestras relacionadas com a área
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de saúde; participar da avaliação da qualidade da assistência médica prestada ao paciente; participar de reuniões administrativas e
científicas do corpo médico; preencher e assinar formulários de internação, alta, e óbito; participar na execução dos programas de
atendimento  ensino  e  pesquisa  médica  e  da  equipe  multiprofissional;  emitir  laudos  pareceres  e  relatórios;  fornecer  dados  de
interesse estatístico; planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência em saúde, intervindo com técnicas específicas,
individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação de reinserção social;
desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo; realizar triagem e
admissão nos serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados a sua área de atuação; coordenar grupos
operacionais  e  terapêuticos,  elaborando  pareceres  e  relatórios  e  acompanhando  o  desenvolvimento  individual  e  grupal  dos
pacientes; realizar atividades que envolvam os familiares dos pacientes; supervisionar estagiários e residentes; dar suporte técnico
aos  programas  de  saúde;  realizar  registros  nos  prontuários;  realizar  supervisão  em  outros  órgãos  e  compor  comissão  de
investigação de denúncias e de óbitos; coordenar equipe de inspeção na área de serviços de saúde e controle hospitalar; Participar
das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com
os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital;  quando  necessário  realizar  transferência  e  intra-hospitalar  e  inter-hospitalar;
supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou
definidas em regulamento.

Cód.: 466.1 e 466.2: MÉDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Especialização em Radiologia e Diagnóstico por
Imagem, reconhecido pelo MEC.

Atribuições: Realizar, supervisionar e interpretar exames radiológicos e de imagens em geral, incluindo Radiologia Convencional,
Ultra-Sonografia,  Tomografia  Computadorizada,  Ressonância  Magnética,  Radiologia  Intervencionista  Não  Vascular;  realizando,
acompanhando e orientando os exames específicos, elaborando seus respectivos laudos e discutindo os resultados com o Corpo
Clínico do Hospital, orientando no que for necessário. Deverá realizar USG obstétrico incluindo o exame com Doppler, empregando
técnicas especiais, para atender a solicitações médicas ou orientando sua execução e analisando os resultados finais; Auxiliar no
tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado, de
Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário, Ética) e outras necessárias à instituição; quando
solicitado,  emitir  atestados diversos,  laudos  e pareceres para atender  a determinações  legais;  respeitar  o  Código  de ética da
profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e
demais atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão,
junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do
plantão; preencher o prontuário do paciente, no que concerne à sua especialidade; cumprir com sua escala de plantão, previamente
construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação médica ou
outras lideranças médicas, quando convocado; Realizar procedimento de punções, drenagens e biopsias guiada por exames de
imagem;  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do
atendimento médico,  melhorando a relação médico-paciente e observar  os preceitos éticos no decorrer  da execução de suas
atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem
no serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 467.1 a 467.6: MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC); e Registro no Conselho Regional de Medicina; e Certificado de Residência Médica em Ginecologia e
Obstetrícia reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pelo
MEC.

Atribuições:  Realizar  primeiro atendimento e estabilização dos  casos de emergência;  prestar  assistência  médica a pacientes
admitidas e internadas na unidade ministrando tratamento clínico ou cirúrgico, ginecológico e obstétrico para as diversas situações e
patologias, aplicando métodos aceitos e cientificamente reconhecidos, seguindo o plano terapêutico e protocolos definidos; realizar
partos cesarianos e transpelvianos, assim como outros procedimentos cirúrgicos de urgência na especialidade; solicitar, analisar e
interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; prescrever os medicamentos para as patologias
diagnosticadas;  clinicar,  medicar  e  realizar  atendimento de urgência  dentro da sua  especialidade;  realizar  referência e contra-
referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos, via central de regulação; emitir parecer
e  acompanhar  pacientes  internados  quando  solicitado  em  todas  as  dependências  da  Unidade  Hospitalar;  atuar  em  equipe
multidisciplinar; participar, quando solicitado, de Comissões de Qualidade Hospitalar (Controle de Infecção Hospitalar, Prontuário,
Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;  quando  solicitado,  emitir  atestados  diversos,  laudos  e  pareceres  para  atender  a
determinações legais; respeitar o Código de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce
suas  funções;  realizar  as  atribuições  de  Médico  e  demais  atividades  inerentes  ao cargo;  acompanhar  as  visitas  médicas  e
multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões
e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do plantão; preencher o prontuário do paciente,  registrando diagnóstico,
tratamento e evolução da doença incluindo todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua
escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas
pela  Coordenação ou outras lideranças médicas,  quando convocado;  Participar  das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital; quando
necessário realizar transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no
serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.
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Cód.: 468.1 a 468.7: MÉDICO TRAUMATO ORTOPEDISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério  da Educação (MEC);  e  Registro  no Conselho Regional  de Medicina;  e  Certificado de Residência Médica em Ortopedia/
Traumatologia reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Ortopedia/ Traumatologia reconhecida
pelo MEC.

Atribuições:  Atender e prestar assistência médica a todos os pacientes admitidos na unidade de urgência e emergência com
suspeita  de patologias traumatoortopédicas,  sejam elas traumáticas ou não-traumáticas,  tomando as providências necessárias,
solicitando exames, realizando e interpretando, realizando reavaliações, internações e intervenções cirúrgicas quando indicadas,
utilizando os recursos técnicos e materiais, visando o restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento
de normas e procedimentos operacionais; tratamento das alterações em ossos, músculos e articulações sejam elas agudas ou
crônicas-agudizadas, acidentes ou doenças; estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica; requisitar, realizar, analisar e
interpretar  exames complementares,  para  fins  de  diagnósticos  e  acompanhamento;  clinicar,  medicar  e  realizar  atendimento  e
atender  intercorrências dentro da sua especialidade;  Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico,
promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no
decorrer da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando a estagiários e
residentes que se encontrem no serviço durante o seu horário  de trabalho; emitir  parecer  e acompanhar pacientes internados
quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando solicitado,
de  Comissões de Qualidade Hospitalar  (Controle  de  Infecção Hospitalar,  Prontuário,  Ética)  e  outras  necessárias  à  instituição;
quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código de ética da
profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de Médico e
demais atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu plantão,
junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de ocorrências do
plantão;  preencher  o  prontuário  do  paciente,  registrando  diagnóstico,  tratamento  e  evolução  da  doença  incluindo  todos  os
procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada
pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação ou de outras lideranças médicas,
quando convocado; participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do
atendimento médico,  melhorando a relação médico-paciente e observar  os preceitos éticos no decorrer  da execução de suas
atividades,  contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital;  realizar  referência e contra-referência de pacientes,
quando  indicado,  respeitando  os  protocolos  e  fluxos  estabelecidos,  via  central  de  regulação;  quando  necessário  realizar
transferência e intra-hospitalar e inter-hospitalar; supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no serviço durante o seu
plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.

Cód.: 469.1: MÉDICO UROLOGISTA (PLANTONISTA)

Requisitos: Diploma ou declaração de conclusão de Graduação em Medicina fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério  da  Educação  (MEC);  e  Registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina;  e  Certificado  de  Residência  Médica  em Urologia
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Especialização em Urologia reconhecida pelo MEC.

Atribuições:  Atender e prestar assistência médica a todos os pacientes admitidos na unidade de urgência e emergência com
suspeita de patologias urológicas, sejam elas traumáticas ou não-traumáticas, tomando as providências necessárias, realizando
reavaliações,  internações  e  intervenções  cirúrgicas  quando  indicadas,  utilizando  os  recursos  técnicos  e  materiais,  visando  o
restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais; solicitar,
analisar e interpretar exames complementares, para fins de diagnósticos e acompanhamento; prescrever os medicamentos para as
patologias diagnosticadas; clinicar, medicar e realizar atendimento de urgência dentro da sua especialidade; realizar referência e
contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos, via central de regulação; prestar
atendimento a pacientes internados, dando pareceres quando solicitado, realizando atendimento a intercorrências e tratamento
clínico  ou  cirúrgico  a  esses  pacientes  a  depender  do  caso,  no  período  do  seu  plantão,  baseado  em  métodos  aceitos  e
cientificamente  reconhecidos,  seguindo  o  plano  terapêutico  e  protocolos  definidos;  emitir  parecer  e  acompanhar  pacientes
internados quando solicitado em todas as dependências da Unidade Hospitalar; atuar em equipe multidisciplinar; participar, quando
solicitado,  de  Comissões  de  Qualidade  Hospitalar  (Controle  de  Infecção Hospitalar,  Prontuário,  Ética)  e  outras  necessárias  à
instituição; quando solicitado, emitir atestados diversos, laudos e pareceres para atender a determinações legais; respeitar o Código
de ética da profissão, bem como os preceitos e normativas do serviço público onde exerce suas funções; realizar as atribuições de
Médico e demais atividades inerentes ao cargo; acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecerem durante seu
plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; preencher o livro de
ocorrências do plantão; preencher o prontuário do paciente, registrando diagnóstico, tratamento e evolução da doença incluindo
todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e
informada pela Coordenação da Unidade; participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação da clínica de cirurgia geral
ou  outras  lideranças  médicas,  quando  convocado;  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-científico,
promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no
decorrer  da execução de suas atividades, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital;  realizar referência e
contra-referência de pacientes, quando indicado, respeitando os protocolos e fluxos estabelecidos, via central de regulação; quando
necessário realizar transferência e intrahospitalar e interhospitalar;  supervisionar estagiários e residentes que se encontrem no
serviço durante o seu plantão; desempenhar outras tarefas correlatas ou definidas em regulamento.
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