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ANALISTA DE NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE NSP
Estabelecer políticas e diretrizes de trabalho, a fim de promover uma cultura hospitalar voltada para a segurança dos pacientes, através do planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de 
programas e tecnologias, que visem garantir a qualidade dos processos na Instituição.

ANALISTA DE QUALIDADE QUALIDADE
Responsável pela elaboração e implementação de modelos e ferramentas da qualidade (5W2H, ISHIKAWA, 5 PORQUÊS e etc), com foco na adoção de políticas e técnicas de melhoria contínua. 
Realiza mapeamento de processos, instruções de trabalho, análise e controle de não-conformidades e acompanhamento de auditoria interna e externa. Gerenciamento eletrônico de documentos 
padronizados da unidade e responsável pelo Núcleo de Segurança do Paciente.

FARMACÊUTICO (A) FARMÁCIA
Controla, armazena, dispensa e distribui remédios na unidade hospitalar. Auxilio a coordenação nas escalas do auxiliares e nas demandas diversas relacionadas ao setor. Gerenciamento dos 
estoques – Logística, até os procedimentos relacionados mais diretamente com o paciente.

ENFERMEIRO (A) CENTRO CIRÚRGICO
Avaliar pacientes no pré-cirúrgico esclarecendo dúvidas dos mesmos, seguindo o Protocolo de Cirurgia Segura. Reunir e conferir todos os suprimentos necessários para os procedimentos cirúrgicos. 
Responsável por manter a sala de cirurgia esterilizada. Posicionar e preparar o paciente na mesa de cirurgia. Monitorar os sinais vitais do paciente para detectar intercorrências. Avaliar o paciente 
nas fases do pós-operatório.

ENFERMEIRO (A) PRONTO SOCORRRO
Atuar no Pronto Socorro, em assistência direta e indireta ao paciente de urgência e emergência e na gestão de equipes de enfermagem, integrando a equipe multidisciplinar em busca de promover 
uma assistência de qualidade ao paciente seguindo a ética profissional e os princípios da instituição.

ENFERMEIRO (A) ENFERMARIA CLÍNICA/CIRURGICA
Atuar na assistência direta e indireta ao paciente na enfermaria (clínica ou cirurgica) e na gestão de equipes, integrando a equipe multidisciplinar em busca de promover uma assistência de 
qualidade ao paciente. Organizar prontuários com registros das observações, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente. Prestar assistência segura, humanizada e 
individualizada aos pacientes

ENFERMEIRO (A) UTI
Administração e acompanhamento dos efeitos das prescrições médicas, garantir o funcionamento e adequação de aparelhos da UTI. Obter a história do paciente, realizar os exames físicos 
necessários para o acompanhamento do quadro clínico, executar o tratamento prescrito pelo médico e cuidar do paciente de forma integrada e contínua dentro da UTI.

ENFERMEIRO (A) NIR
Monitorar a ocupação e movimentação dos leitos, verificando os leitos disponíveis na instituição e suas destinações, diariamente in loco. Conferência diária, através da ronda operacional nas 
enfermarias e leitos de estabilização da Unidade. Realizar busca ativa, conferir documentação de internação.

INSTRUMENTADOR (A) CIRURGICO CENTRO CIRÚRGICO
 Ordenar e controlar o instrumental cirúrgico. Preparar o instrumental a ser utilizado nas cirurgias. Realizar instrumentação cirúrgica, passando instrumentos à equipe cirúrgica durante as 
intervenções cirúrgicas. Realizar assepsia nos materiais cirúrgicos. Preparar mesas para as cirurgias. Desinfetar aparelhos e materiais; esterilizar instrumental; transportar roupas e materiais para 
expurgo; acondicionar perfurocortante para descarte; descartar material contaminado. 

MEDICO (A) DO TRABALHO SESMT
Prestar assistência médica ocupacional aos funcionários da Instituição, visando à promoção e a manutenção de sua saúde realizando as atividades previstas no Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

TÉCNICO (A) DE IMOBILIZAÇÃO PRONTO SOCORRO
Confecciona, aplica e retira aparelhos gessados, tais como: talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material convencional e sintético. Prepara e executa trações cutâneas, 
auxiliando o médico na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de redução manual de fraturas e luxações.

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM CENTRO CIRÚRGICO
Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros. 
Auxiliando os enfermeiros no pré, intra e pós operatório. 
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TECNICO (A) DE ENFERMAGEM UTI
Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros. 
Auxiliando os enfermeiros nas rotinas e controles internos da UTI. 

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM PRONTO SOCORRO
Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros. 
Auxiliando os enfermeiros nas rotinas e controles internos Do Pronto Socorro relativo a assistência de pacientes de urgência e emergência. 

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM ENFERMARIA CLÍNICA/CIRURGICA
Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros. 
Auxiliando os enfermeiros nas rotinas e controles internos das enfermarias. 


