
CARGO SETOR DESCRIÇÃO

ANALISTA FARMACIA/NIR 
Recepcionar, realizar a conferência, armazenar e lançar nos sistemas medicamentos e produtos 

recebidos. Realizar inventários e contagens de medicamentos controlados e psicotrópicos e 
atividades pertinentes a função.

ANALISTA ADMINISTRATIVO DP/DIRETORIA/INDICADORES/PATRIMÔNIO
 Executar tarefas de rotina administrativa, envolvendo digitação, arquivo, distribuição de 

correspondência, observando as regras e procedimentos estabelecidos. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

 PRONTO SOCORRO/UNIC/ UTI NEONATAL/UTI 
PEDIATRICA/ALMOXARIFADO/RECEPÇÃO/NIR 

/ 
FATURAMENTO/SAME/QUALIDADE/DP/RH/DI
RETORIA/FISCAL/INDICADORES/PATRIMÔNIO/

CCIH

Receber, orientar e cadastrar o paciente, visitante e acompanhante. Executar tarefas de rotina 
administrativa, envolvendo digitação, arquivo, distribuição de correspondência, atendimento 

de telefone, observando as regras e procedimentos estabelecidos. 

AUXILIAR DE FARMACIA FARMACIA

Conferir e acompanhar o armazenamento, distribuição e Liberação dos materiais hospitalares 
no estoque, zelando pelo bom desempenho do setor. Ajudar no atendimento, organizar os 
medicamentos por setor, repor medicamentos e materiais, interpretar prescrições médicas, 

esclarecer dúvidas em geral e auxiliar o farmacêutico.

ANEXO III_ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS - HEI



BIOMÉDICO (A) AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia. Realizar exames hematológicos, 
imunológicos, microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados. 

Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico. Preparar 
material e embalagem para terceirização de exames. Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional

BIOQUIMICO (A) AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

Atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia. Realizar exames hematológicos, 
imunológicos, microbiológicos e outros, empregando aparelhos e reagentes apropriados. 

Interpretar, avaliar e liberar os resultados dos exames para fins de diagnóstico clínico. Preparar 
material e embalagem para terceirização de exames. Executar outras tarefas de mesma 

natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional

ENFERMEIRO (A)
PRONTO SOCORRO PEDIATRICO, 

GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 

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) CENTRO CIRURGICO 

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) ENFERMARIA PEDIATRICA 

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) PRE PARTO 
Realiza a anamnese da paciente. Acolher e apoiar a paciente em todo o trabalho de parto. 
Monitorar os sinais e sintomas da evolução do parto. Orientar e oferecer os métodos não 

farmacológicos de alívio da dor.

ENFERMEIRO (A) UCIN 
Verificar os Sinais Vitais do recém-nascido, higienizar oral e ocular, higienizar perineal e troca 

de fraldas, realizar de curativo de coto umbilical, dar banho no recém-nascido e manter o 
ambiente térmico neutro.

ENFERMEIRO (A) QUIMIOTERAPIA 

Fazer o preparo e manutenção da unidade do paciente. Verificar e registrar sinais vitais e 
mensuração para acompanhamento da evolução clínica do paciente. Realizar preparo do 
paciente e colher materiais para exames. Atuar na assistência ao paciente sob cuidados 

paliativos.



ENFERMEIRO (A) UTI NEONATAL 
Verificar os Sinais Vitais do recém-nascido, higienizar oral e ocular, higienizar perineal e troca 

de fraldas, realizar de curativo de coto umbilical, dar banho no recém-nascido e manter o 
ambiente térmico neutro.

ENFERMEIRO (A) UTI PEDIATRICA 

Assegurar o atendimento seguro à criança em todas as suas fases; promover um ambiente 
saudável para os pacientes; contribuir para a adaptação da criança e do adolescente, seja em 

consultas ou em casos de internação hospitalar; interagir sempre com a criança e a sua família; 
entre outras coisas.

ENFERMEIRO (A) UTI ADULTO 

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) ENFERMARIA CLINICA/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) ENFERMARIA OBSTETRICA 

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) AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
Planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos hemoterápicos e 

de Enfermagem nas Unidades, visando assegurar a qualidade do sangue, hemocomponentes e 
hemoderivados, coletados e infundidos

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.

ENFERMEIRO (A) 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.



ENFERMEIRO (A) CCIH
Identifica casos de infecção hospitalar, implementa e avalia programas de controle. Elabora 

normas de padronização e capacita colaboradores da instituição para prevenção. Monitora o 
uso de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares.

FATURISTA FATURAMENTO/SAME 
Operacionalizar o processo de faturamento, compreendendo o preenchimento dos formulários 

e alimentação dos sistemas de cobrança do SUS, de acordo com as normas preestabelecidas, 
acompanhando os controles definidos para o seu nível de atuação

FISIOTERAPEUTA UCIN 

Profissional habilitado à construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais 
(Diagnóstico Fisioterapêutico), a prescrição das condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e 

indução no paciente bem como, o acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e 
as condições para alta do serviço

FISIOTERAPEUTA UTI NEONATAL 

Profissional habilitado à construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais 
(Diagnóstico Fisioterapêutico), a prescrição das condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e 

indução no paciente bem como, o acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e 
as condições para alta do serviço



FISIOTERAPEUTA UTI PEDIATRICA 

Profissional habilitado à construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais 
(Diagnóstico Fisioterapêutico), a prescrição das condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e 

indução no paciente bem como, o acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e 
as condições para alta do serviço

FISIOTERAPEUTA UTI ADULTO 

Profissional habilitado à construção do diagnóstico dos distúrbios cinéticos funcionais 
(Diagnóstico Fisioterapêutico), a prescrição das condutas fisioterapêuticas, a sua ordenação e 

indução no paciente bem como, o acompanhamento da evolução do quadro clínico funcional e 
as condições para alta do serviço

FONOAUDIOLOGO (A) MULTI

Profissional habilitado a atender pacientes para prevenção, habilitação e principalmente 
reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de 
pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; 

desenvolver programas de prevenção e tratamento, promoção da saúde e qualidade de vida. 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão

INSTRUMENTADOR (A) CIRURGICO CENTRO CIRURGICO 

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 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).

MOTORISTA ADMINISTRATIVO DIRETORIA 
Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas, valores e outros. Realizar verificações 

e manutenções básicas do veículo e utilizar equipamentos e dispositivos especiais

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PRONTO SOCORRO

Transportar doentes; manter o veículo em condições de conservação e funcionamento; 
providenciar conserto, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças; preencher 

formulário de quilometragem; atender às normas de Segurança e higiene do trabalho; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.

NUTRICIONISTA MULTI
Fornecer assistência dietética e promover educação nutricional aos pacientes internados. É ele 

quem faz a triagem que pode identificar pacientes com perda de peso, redução do apetite, 
patologias e cuidados específicos com a alimentação.



TECNICO (A) DE ENFERMAGEM
PRONTO SOCORRO PEDIATRICO, 

GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 

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 CENTRO CIRURGICO 
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

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM ENFERMARIA PEDIATRICA
Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e 
sintomas apresentados pela criança, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros. 

Auxiliando os enfermeiros nas rotinas e controles internos das enfermarias.

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM PRE PARTO 
Acolher e apoiar a paciente em todo o trabalho de parto. Monitorar os sinais e sintomas da 

evolução do parto. Orientar e oferecer os métodos não farmacológicos de alívio da dor. Prestar 
um atendimento humanizado a paciente e seu acompanhante.



TECNICO (A) DE ENFERMAGEM UCIN 

Executar as ações assistenciais de enfermagem, no cuidado direto ao paciente , exceto as 
privativas. Prestar cuidados de enfermagem, por delegação do enfermeiro, tais como: 

alimentação, de higiene e conforto; administração da medicação prescrista. Controlar sinais 
vitais. Auxiliar médico ou enfermeiro na realização de exames e procedimentos. Auxiliar o 

enfermeiro nos cuidados ao paciente grave, agitado ou outros que requeiram atenção especial.

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM QUIMIOTERAPIA 

Fazer o preparo e manutenção da unidade do paciente. Verificar e registrar sinais vitais e 
mensuração para acompanhamento da evolução clínica do paciente. Realizar preparo do 
paciente e colher materiais para exames. Atuar na assistência ao paciente sob cuidados 

paliativos.

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM UTI NEONATAL 
Verificar os Sinais Vitais do recém-nascido, higienizar oral e ocular, higienizar perineal e troca 

de fraldas, realizar de curativo de coto umbilical, dar banho no recém-nascido e manter o 
ambiente térmico neutro.

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM UTI PEDIATRICA 
Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e 
sintomas apresentados pela criança, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros. 

Auxiliando os enfermeiros nas rotinas e controles internos da UTI Pediatrica.



TECNICO (A) DE ENFERMAGEM UTI ADULTO 
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 ENFERMARIA CLINICA/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.

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM ENFERMARIA OBSTETRICA 
Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando sinais e 

sintomas apresentados pela mãe, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros. 
Auxiliando os enfermeiros nas rotinas e controles internos das enfermarias.

TECNICO (A) DE ENFERMAGEM NVEH
Auxilia o enfermeiro do Nucleo de Vigilância Epidemiológica (NVEH) no desenvolvimento de 

ações de investigação epidemiológica, de diagnóstico situacional, de planejamento e de 
implementação de medidas de prevenção, controle e tratamento.



TECNICO (A) DE ENFERMAGEM CCIH

Auxilia o enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) na identificação de 
casos de infecção hospitalar, implementação e avaliação de programas de controle, elaboração 

de normas de padronização e capacitação de colaboradores da instituição para prevenção e 
monitoramento o uso de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares

TECNICO (A) DE IMOBILIZAÇÃO 
ORTOPÉDICA

PRONTO SOCORRO 

Confeccionar e retirar aparelhos gessados, 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 SEGURANÇA DO 
TRABALHO

SESMT

Atuar no processo de Enfermagem do Trabalho, prestando assistência aos empregados, 
desenvolvendo programas e campanhas visando a promoção da saúde e a qualidade de vida 

dos funcionários da Instituição (QVT), protegendo sua integridade física através do Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

TERAPEUTA OCUPACIONAL MULTI

Atender usuários para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de terapia ocupacional, realizando diagnósticos específicos, 

analisando condições dos usuários para orientá-los e familiares. Desenvolvendo programas de 
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida


