
CARGO SEÇÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO - RESUMO

ANALISTA DE QUALIDADE JR 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.

ENFERMEIRO (A) DIVERSOS

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

INSTRUMENTADOR 

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.

TÉCNICO (A) DE 

IMOBILIZAÇÃO 
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.

TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA IMAGINOLOGIA

Promover exames de radiográficos; Preparar e posicionar o paciente para os exames;

Acompanhar o uso de meios de contraste radiológicos; Cuidar e preparar soluções químicas

necessárias para os exames; Operar o equipamento para realizar o exame; Manipular e

analisar as imagens geradas; Responder as demandas passadas pelo supervisor da área;

atuar nas áreas de mamografia, tomografia computadorizada, raio-x, entre outros.

TÉCNICO (A) ENFERMAGEM DIVERSOS

Executar ações assistenciais de enfermagem, sob supervisão, observando e registrando

sinais e sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos

e outros. 
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