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HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ 
CONCURSO PÚBLICO -  EDIT AL 001/2009 

Anexo 5 – At iv idades, Escolar idade e Requis i tos  
DESCRIÇÃO E FORMAÇÃO 

 
 

A.  CARGOS DE ADMINISTR AÇÃO GERAL – NÍVEL SUPERIOR 
 

 
CARGO: ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
É responsável pelos estudos preliminares e análise de requisitos de sistemas em conjunto com os 
funcionários operacionais, através de trabalhos de mapeamento e modelagem de processos, bem como 
gerar documentação técnica utilizando linguagem e ferramenta específicas para a descrição destes estudos, 
bem como desenvolvimento de sistemas, relatórios e consultas operacionais e gerenciais. Gerenciamento 
de projetos de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação. Treinamento e suporte aos usuários nos 
softwares existentes e aqueles que forem incorporados no decorrer do tempo. Auxílio e execução de 
manipulação dos dados armazenados em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, possibilitando 
manutenção, quando necessária, e geração de informações para os usuários das áreas afins e para a 
Gestão Municipal. Análise e parecer na aquisição de equipamentos e sistemas, visando a adequação, 
integração e dinamização das atividades e serviços, de acordo com as necessidades do Hospital Municipal 
São José. 
Pré-Requisito: Ensino Superior na área de informática e/ou tecnologia da informação.  
Prova Prática: Não há. 
 
 
CARGO: ENFERMEIRO 
É responsável pela assistência de todas as atividades de enfermagem a pacientes, pelo diagnóstico das 
necessidades, elaboração e supervisão de um plano de assistência a ser prestada pela equipe, cabendo-lhe 
organizar, planejar, supervisionar, dirigir serviços e unidades de enfermagem, quanto a previsão das 
necessidades de recursos humanos, materiais, físicos e orçamentário necessários ao desempenho das 
atividades de enfermagem, bem como pela elaboração e implantação de programas de treinamentos 
internos na área e palestras, visando a capacitação profissional e o atendimento eficaz no seu campo de 
atuação. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Enfermagem e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Será efetuada em duas partes, na mesma data, em sequência: Parte 1 – Será efetuada 
através de argüição oral, com perguntas relacionadas às atividades inerentes ao cargo, em situação prática. 
Parte 2 - Será efetuada através do desenvolvimento de quaisquer atividades inerentes ao cargo. 
 
 
CARGO: FISICO MÉDICO 
É responsável pelas pesquisas sobre fenômenos físicos relacionados ao campo da medicina, efetuando 
investigações orientadas à criação, adaptação e melhoria de técnicas de equipamentos, para garantir 
rendimento eficiente, administração exata das doses de radiações prescritas e segurança para o paciente e 
o radiologista. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Física, Especialização em Física Médica, Registro na Associação 
Brasileira de Físicos Médicos e CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear). 
Prova Prática: Não há. 
 
 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
É responsável pela detecção de distúrbios da fala e audição, empregando técnicas próprias de avaliação e 
realizando treinamento fonético, auditivo, de dicção, impostação de voz e outros, para possibilitar o 
aperfeiçoamento ou reabilitação da fala. Também responsável pela avaliação, acompanhamento e 
tratamento de pacientes com disfagia e distúrbio de deglutição nas mais diversas formas. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
CARGO: MÉDICO AUDITOR 
O cargo é responsável pelas autorizações de internação hospitalar (AIH), entre outros documentos que 
compõem o prontuário que necessitam de autorização. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho 
Prova Prática: Não há. 
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CARGO: MÉDICO DO TRABALHO 
O cargo é responsável pela realização de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, bem 
como pelo desenvolvimento e implementação de normas e procedimentos relativos à medicina do trabalho, 
objetivando melhores condições de trabalho e qualidade de vida do servidor. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Medicina do Trabalho ou Título de 
Especialista em Medicina do Trabalho e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA - INTENSIVISTA ADULTO 
É responsável pelo atendimento clínico de emergências médicas na U.T.I, bem como pelo desenvolvimento 
de rotinas médicas na unidade, visando um suporte à vida do paciente, através do emprego de monitoração 
clínica associada à tecnologia. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Medicina Intensiva ou Clínica Médica 
ou Anestesiologia ou Cirurgia Geral ou Especialidades Clínicas afins (cardiologia, pneumologia, neurologia 
e nofrologia) ou Especialidades Cirúrgicas a fins (Cirurgia Cardíaca ou Torácica) e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Ressucitação cardio-pulmonarcerebral/manejo inicial do doente crítico; Diagnóstico: 
Avaliação, investigação, monitorização e interpretação das informações; Manejo das doenças; Interveção 
terapêutica/Suporte na disfunção de um órgão ou múltiplos órgãos; Procedimentos Práticos; Cuidados peri-
operatórios; Recuperação e conforto; Cuidados no final da vida; Transporte; Segurança do paciente, manejo 
dos sistemas de saúde e Profissionalismo. 
 
 
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA – PÉ/TORNOZELO 
É responsável pelo atendimento a pacientes com traumas (pé/tornozelo) no aparelho locomotor e em 
doenças ortopédicas de pé/tornozelo, solicitando, procedendo e analisando exames, diagnosticando, 
propondo e acompanhando o tratamento, visando o pleno restabelecimento do paciente, contribuindo com 
os serviços essenciais prestados no hospital. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de Especialista 
em Ortopedia, certificado de área de atuação em Pé/Tornozelo emitido pela SBOT e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO 
É responsável pelo atendimento clínico a pacientes em situações de urgência e emergência, no Pronto 
Socorro, tomando as providências necessárias, solicitando exames ou internações, responsabilizando-se 
integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos. Atender prioritariamente os pacientes de urgência e 
emergência identificados de acordo com o protocolo de acolhimento, com Classificação de riscos praticados 
pelo Enfermeiro acolhedor, integrar a equipe multidisciplinar no trabalho, respeitando e colaborando no 
aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao 
desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgência e Emergência; promover incremento na 
qualidade do atendimento médico, melhorando a relação médico-paciente e observar preceitos éticos no 
decorrer da execução de suas atividades de trabalho, orientando residentes, acompanhando os trabalhos 
da equipe, elaborando e avaliando novos procedimentos, visando o pronto atendimento com qualidade em 
casos de risco imediato. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Clínica Médica ou Título de 
Especialista em Clínica Médica e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
CARGO: MÉDICO RADIOTERAPEUTA 
O cargo é responsável pela avaliação, diagnóstico, proposição de tratamento e aplicação de radioterapia 
em pacientes com câncer, acompanhando a evolução e determinando a prescrição da dose terapêutica, 
objetivando a melhora do quadro do paciente. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Radioterapia ou Título de Especialista 
em Radioterapia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
CARGO: SECRETARIA EXECUTIVA 
O cargo é responsável pelo suporte técnico/administrativo ao Presidente da Autarquia, realizando tarefas 
diversas, tais como controlar agenda, redigir memorandos e cartas, emitir relatórios de rotina, recepcionar 
autoridades, servidores e visitantes organizar e manter arquivada a documentação relativa à diretoria, 
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coordenar e controlar equipes auxiliares ou complementares, tomar providências diversas no sentido de 
atender às solicitações superiores e outros, que contribuam para a otimização do tempo do superior e o 
bom desempenho das atividades da Autarquia. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Secretariado, Letras ou Pedagogia. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 
O cargo é responsável pela elaboração e aplicação de técnicas e exercícios terapêuticos para reabilitação e 
recuperação física de pacientes, bem como pela participação em equipes multidisciplinares, pela supervisão 
técnica e atendimento ambulatorial de pacientes após a alta, acompanhando servidores em casos de 
reabilitação, readaptação ou desenvolvimento das atividades, colaborando com a elaboração de 
treinamentos e com a melhoria da qualidade de vida. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho.  
Prova Prática: Não há. 
 
 
 
 

B. CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO GER AL – NÍVEL MÉDIO (SEGUNDO GR AU) 
 
 
CARGO: AUXILIAR DE CÂMARA ESCURA 
O cargo é responsável pela revelação de filmes de raio x utilizados nos exames radiológicos, conforme 
solicitação médica, preparando e operando máquina reveladora e produtos químicos, bem como 
colaborando em serviços auxiliares, para contribuir no atendimento prestado à população. 
Pré-Requisito: Ensino Médio Completo e Registro no Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
CARGO: MANIPULADOR DE DIETAS 
O Cargo é responsável pela manipulação e preparo das dietas enterais, pesando, liquidificando e 
acondicionando em frascos; Distribuição das dietas nos setores do Hospital; Elaboração de relatórios de 
calorias, preenchimento de requisições de materiais, buscando materiais na dispensa e verificando estoque 
das dietas e materiais no setor. Responsável também pela rotulagem das dietas enterais de acordo com a 
prescrição dietoterápica e com os dados do paciente; Elaboração do mapa e controle da dieta com os 
funcionários da enfermagem, visando garantir o pleno restabelecimento do paciente. 
Pré-Requisito: Ensino Médio Completo. 
Prova Prática: Pesagem de fórmulas, preenchimento de rótulos e paramentação; Homogeneização da 
dieta e Envazamento. 
 
 
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
É responsável pelos cuidados integrais de enfermagem a pacientes, pelo suporte técnico ao enfermeiro, 
colaborando com o enfermeiro na elaboração e supervisão do plano de assistência a ser prestado pela 
equipe de enfermagem, visando contribuir no restabelecimento da saúde aos enfermos. 
Pré-Requisito: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico de Enfermagem e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Será efetuada em duas partes, na mesma data, em sequência: Parte 1 – Será efetuada 
através de argüição oral, com perguntas relacionadas às atividades inerentes ao cargo, em situação prática. 
Parte 2 - Será efetuada através do desenvolvimento de quaisquer atividades inerentes ao cargo. 
  
 
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
É responsável pela operação de aparelho de raio X (convencional e digital), na realização de radiografias, 
exames contrastados, necrópsias e outros, para auxiliar na interpretação médica, documentar cirurgias ou 
esclarecer causas de óbitos; opera equipamentos de radioterapia (Cobalto, Acelerador Linear com Fótons e 
Elétrons), confecciona moldes em gesso e cera, bolus, moldar máscaras termoplásticas, encarrega-se 
também dos aspectos técnicos da localização e simulação do tratamento de radioterapia.  
Pré-Requisito: Ensino Médio Completo, Técnico em Radiologia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Será efetuada em duas partes, na mesma data, em sequência: Parte 1 – Será efetuada 
através de argüição oral, com perguntas relacionadas às atividades inerentes ao cargo e área de atuação 
(Radiologia e Radioterapia), em situação prática. Parte 2 - Será efetuada através do desenvolvimento de 
quaisquer atividades inerentes ao cargo. 
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CARGO: TÉCNICO DE CONTABILIDADE 
O cargo é responsável pela organização dos serviços de contabilidade, em geral, realizando lançamento 
contábil, verificando e confirmando o fechamento diário, emitindo notas de empenho, levantamento da 
despesa contabilizada, bem como acompanhar as receitas transferidas, buscando fornecer elementos 
necessários ao controle e apresentação da situação econômica e financeira do Hospital Municipal São 
José. 
Pré-Requisito: Ensino Médio Completo, Técnico em Contabilidade e Registro no Conselho 
Prova Prática: Não há. 
 
 
 


