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HOSPITAL MUNICIP AL SÃO JOSÉ  
CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL 001/2011 

Anexo 5 –  At iv idades,  Escolar idade e Requis itos  
DESCRIÇ ÃO E FORM AÇ ÃO  

 
 

A.   CARGOS DE ADMINISTRAÇ ÃO GER AL –  N ÍVEL SUPERIOR  
 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
O cargo é responsável pela prestação de serviço de âmbito social a indivíduos e grupos (pacientes), 
identificando, analisando, acompanhando atividades de reabilitação e necessidades materiais, psíquicas e 
de outra ordem, aplicando métodos e processos básicos do serviço social, a fim de buscar melhoria na 
qualidade de vida do cidadão. 
Pré-requisito: Ensino Superior em Serviço Social e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: CONTADOR 
O cargo é responsável pela supervisão, execução e controle dos atos contábeis do hospital, através da 
elaboração de balancetes, balanço, conciliação bancária e outros, além de pesquisar legislação e fornecer 
informações a órgãos internos e externos, para a prestação de contas e controle financeiro - contábil. 
Pré-requisito: Ensino Superior em Ciências Contábeis e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO – ANESTESISTA  
É responsável pelo atendimento anestésico a pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos, 
orientando residentes e pela elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o 
conforto e a segurança dos pacientes e equipe. 
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Anestesiologia ou Título de Especialista em 
Anestesiologia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO – NEUROCIRURGIÃO  
DESCRIÇÃO: O cargo é responsável pelo atendimento a pacientes na especialidade de neurocirurgia 
executando atos operatórios, abrangendo o diagnóstico e assistência  pré, trans e pós operatório, bem 
como pela rotina clínica e cirúrgica destes pacientes, diagnosticando doenças e lesões orgânicas do 
sistema nervoso, realizando exames clínico e subsidiário , para estabelecer o plano terapêutico e execução 
do ato cirúrgico. 
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Neurocirurgia ou Título de Especialista em 
Neurocirurgia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO – NEUROLOGISTA ADULTO 
O cargo é responsável pelo atendimento a pacientes internados na UTI Neuro, bem como pela rotina clínica 
dos pacientes, diagnosticando doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso, realizando exames clínico e 
subsidiário, para estabelecer o plano terapêutico. 
Fomação: Graduação em Medicina, Residência Médica em Neurologia ou Título de Especialista em 
Neurologia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO – ORTOPEDISTA – CIRURGIA DO JOELHO 
É responsável pelo atendimento a pacientes com traumas (joelho) no aparelho locomotor e em doenças 
ortopédicas do joelho, 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: Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de Especialista em 
Ortopedia, certificado de área de atuação em Cirurgia do Joelho emitido pela SBOT e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO – ORTOPEDISTA – COLUNA VERTEBRAL 
É responsável pelo atendimento a pacientes com traumas (coluna vertebral) no aparelho locomotor e 
doenças ortopédicas na coluna vertebral, 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. 
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Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de Especialista em 
Ortopedia, certificado de área de atuação em Coluna Vertebral emitido pela SBOT e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO – ORTOPEDISTA – OMBRO/COTOVELO  
É responsável pelo atendimento a pacientes com traumas (ombro e cotovelo) no aparelho locomotor e em 
doenças ortopédicas de ombro/cotovelo, 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: Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de Especialista em 
Ortopedia, certificado de área de atuação em Ombro e Cotovelo emitido pela SBOT e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
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: Graduação 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 – ORTOPEDISTA – TRAUMATOLOGISTA  
É responsável pelo atendimento a pacientes com traumatologia geral e suas seqüelas, 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: Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de Especialista em 
Ortopedia, certificado de área de atuação em Ortopedia Traumatologia emitido pela SBOT e Registro no 
Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO – ORTOPEDISTA – TUMORES ÓSSEOS  
É responsável pelo atendimento a pacientes com lesões terminais ósseas e oncologia ortopédica no 
aparelho locomotor, 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: Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de Especialista em 
Ortopedia, certificado de área de atuação em Ortopedia-Tumores Ósseos, emitido pela SBOT e Registro no 
Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA – CIRURGIÃO GERAL 
É responsável pelo atendimento cirúrgico a pacientes em situações de emergência, no Pronto Socorro ou 
Centro Cirúrgico, tomando as providências necessárias, solicitando exames ou internações, realizando 
intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais, corrigir seqüelas ou lesões e/ou 
estabelecer diagnóstico cirúrgico. 
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Geral ou Título de Especialista em 
Cirurgia Geral e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
  
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA – CIRURGIÃO VASCULAR 
É responsável pelo atendimento cirúrgico vascular a pacientes em situações de urgência e emergência, no 
Pronto Socorro ou Centro Cirúrgico, tomando as providências necessárias, solicitando exames ou 
internações, realizando intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais, corrigir lesões 
e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico.  
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Vascular ou Título de Especialista 
em Cirurgia Vascular e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA – CLÍNICO GERAL 
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 
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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 PLANTONISTA – NEUROCIRURGIÃO 
É responsável pelo atendimento a pacientes na especialidade de neurocirurgia em situações de urgência e 
emergência, no Pronto Socorro ou Centro Cirúrgico, tomando as providências necessárias, solicitando 
exames ou internações, realizando intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos técnicos e materiais, 
corrigir lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico.   
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Neurocirurgia ou Título de Especialista em 
Neurocirurgia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO – UROLOGISTA  
O cargo é responsável pelo atendimento ambulatorial de referência, procedendo aos exames 
complementares, diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de 
doenças das vias urinárias, bem como, a realização de intervenções cirúrgicas eletivas e de 
urgência/emergência com habilitação comprovada em urodinâmica e endoscopia urinária baixa e pela 
contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a melhoria das condições gerais 
de saúde da população. 
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Urologia ou Título de Especialista em 
Urologia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
 
 

B. CARGOS DE ADMINISTRAÇ ÃO GER AL –  N ÍVEL MÉDIO (SEGUNDO GR AU COMPLETO )  
 
 
CARGO: AUXILIAR DE CÂMARA ESCURA 
O cargo é responsável pela revelação de filmes de raio x utilizados nos exames radiológicos, onforme 
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 elatórios 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. 


