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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE  
CONCURSO PÚBLICO -  EDITAL 004/2012 

ANEXO 5  –  ATIVIDADES ,  ESCOLARIDADE E REQUISITOS -  HOSPITAL MUNICIPAL SÃO 

JOSÉ E CONURB  

 
 

A. CARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - Nível Superior 

 
CARGO: ADVOGADO 
É responsável pelo assessoramento jurídico interno, pela preparação e acompanhamento de 
processos cíveis, trabalhistas e criminais, pela elaboração de minutas de projetos de lei e outros 
documentos legais e pela representação em juízo, objetivando suporte legal e legitimidade das 
ações do Executivo. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Direito e Registro na OAB. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
O cargo é responsável pela prestação de serviço de âmbito social a indivíduos e grupos 
(servidores/pacientes), identificando, analisando, acompanhando atividades de reabilitação e 
necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem, aplicando métodos e processos básicos do 
serviço social, bem como pelo desenvolvimento e implantação de políticas de Recursos Humanos, 
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: 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 à previsão das necessidades de recursos humanos, materiais físicos e 
orçamentários 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: SIM 
 
CARGO: FARMACÊUTICO 
É responsável pela manipulação de medicamentos, dietas e produtos de limpeza, bem como pela 
dispensa e aviamento de medicamentos, controle de antibióticos, psicotrópicos e quimioterápicos, 
avaliação de novos medicamentos e participação em reuniões, com o objetivo de contribuir para a 
recuperação dos pacientes e higiene do hospital, com qualidade e baixo custo. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Farmácia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
É responsável pela prevenção, tratamento e reabilitação de pacientes com patologias diversas, 
através de meios físicos, exercícios, massagens e outros, para obter o máximo de recuperação 
funcional de órgãos e tecidos afetados. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Fisioterapia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: SIM 
 
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. 
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Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Anestesiologia ou Título de 
Especialista em Anestesiologia 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 
 
CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA 
É responsável pelo atendimento ambulatorial de referência, procedendo aos exames, 
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pré e pós operatório, bem como, a 
realização de ecocardiografia e pela contribuição em programas preventivos, reuniões e outros 
que possibilitem a melhoria de condições gerais de saúde da população. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cardiologia ou Título de 
Especialista em Cardiologia e Curso de Especialização em Ecocardiografia e Registro no 
Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO CIRURGÃO-CABEÇA E PESCOÇO 
É responsável pelo atendimento em ambulatório a pacientes que necessitem de cirurgia de 
Cabeça e Pescoço, tomando as providências necessárias, solicitando exames ou internações, 
utilizando os recursos técnicos e materiais necessários, realizando cirurgias da especialidade 
(nível ambulatorial e Centro Cirúrgico). 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço em Instituição Reconhecida pelo MEC pelo período mínimo de 2 anos e Título de 
Especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço expedido pela AMB. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO COLO-PROCTOLOGISTA 
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo aos exames, 
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes que necessitem de 
avaliação e cirurgia procto-coloretal, bem como pela contribuição em programas preventivos, 
reuniões e outros que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população. 
Pré-Requisito: Ensino Superior  em Medicina, Residência Médica em Proctologia ou Título de 
Especialista em Proctologia e Registro no Conselho 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO-GERAL/ENDOSCOPISTA 
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, endoscopias e cirurgias endoscópicas na via 
gastrointestinal, utilizando os recursos técnicos e materiais, corrigir seqüelas ou lesões e/ou 
estabelecer diagnóstico cirúrgico. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Geral ou Título de 
Especialista em Cirurgia Geral e Título de especialista em cirurgia endoscópica e Registro no 
Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO CIRURGÃO-PLÁSTICO 
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo aos exames, 
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes queimados que 
necessitem de tratamento na fase aguda e/ou cirurgia reparadora, assistência a pacientes 
internados que necessitem de intervenção da especialidade da cirurgia plástica, bem como pela 
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contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a melhoria de 
condições gerais de saúde da população. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Plástica ou Título 
de Especialista em Cirurgia Plástica e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO 
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo aos exames e 
acompanhamento de pacientes com patologias torácicas, bem como pela contribuição em 
programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a melhoria de condições gerais de 
saúde da população. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Torácica ou Título 
de Especialista em Cirurgia Torácica e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR 
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo aos exames, 
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes que necessitem de 
procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, envolvendo o sistema cardiovascular, bem como, pela 
contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a melhoria de 
condições gerais de saúde da população. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Vascular ou Título 
de Especialista em Cirurgia Vascular e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 
É responsável pelo manejo clínico de pacientes internados por patologia neuroendocrinologica, 
tireoidopatia, doenças adrenais, sistema reprodutivo, pâncreas endócrino, dislipidemias, 
obesidade e doenças osteometabólicas, tendo como ênfase em manejo hospitalar da 
hiperglicemia/diabetes e em patologias neuroendocrinológicas.  Atendimento ambulatorial de 
endocrinologia geral e acompanhamento ambulatorial de pacientes com patologia endocrinológica 
referenciados pelas diversas especialidades do hospital.  
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em endocrinologia e/ou Título 
de Especialista em endocrinologista e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA 
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo exames, 
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes portadores de doenças 
do aparelho digestivo, bem como pela contribuição em programas preventivos, reuniões e outros 
que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em gastroenterologia e/ou 
Título de Especialista em gastroenterologista e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO GERIATRA 
É responsável pelo atendimento de consultas ambulatoriais e domiciliares a adultos com mais de 
60 anos, participação em reuniões de grupos específicos, como hipertensos, diabéticos, entre 
outros, além da capacitação e treinamento de profissionais da rede pública, visando o 
atendimento das necessidades da comunidade. 
Pré-Requisito Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em geriatria e/ou Título de 
Especialista em Geriatria e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO HEMATOLOGISTA 
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É responsável pelo atendimento ambulatorial em hematologia, bem como pelos tratamentos 
hemoterápicos, hematológicos e oncológicos. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Hematologia ou Título de 
Especialista em Hematologia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA 
É responsável pela elaboração e divulgação, regularmente, de relatórios, comunicando, 
periodicamente, à autoridade máxima de instituição e às chefias de todos os setores do hospital, a 
situação do controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na comunidade 
hospitalar. Realiza a elaboração, implementação e supervisionamento de normas e rotinas 
técnico-operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em 
curso no hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento. Atua e coopera com o 
setor de treinamento e responsabiliza-se pelo treinamento, com visitas aos setores, com o objetivo 
de obter capacitação adequada do quadro de funcionários e profissionais, no que diz respeito ao 
controle das infecções hospitalares, bem como, a elaboração do regimento interno de Comissão 
de Controle de Infecção Hospitalar. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Infectologia ou Título de 
Especialista em Infectologia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO NEFROLOGISTA  
É responsável pelo atendimento médico ambulatorial de referência, procedendo aos exames, 
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes que necessitem de 
atendimento nefrológico, bem como atendimento nefrológico a pacientes internados nas unidades 
do Hospital São José, transplante renal e contribuição em programas preventivos, reuniões e 
outros que possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população  
Pré-Requisito:  Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Nefrologia e/ou Título de 
Especialista em Nefrologia, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, e Registro no Conselho.  
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA INTERVENCIONISTA 
É responsável pela realização de exames e procedimentos neuroradiológicos, pelo diagnóstico e 
emissão de laudos de exames neuroradiológicos  específicos empregando técnicas específicas da 
neuroradiologia intervencionista , a fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da 
saúde, assistindo o paciente durante a execução dos exames e procedimentos, bem como 
prestando assistência ao paciente no pós-procedimento, com objetivo de prever e prevenir  
intercorrências advindas destes procedimentos. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Neuroradiologia com área 
de atuação em neuroradiologia terapêutica, membro do Colégio Brasileiro de Radiologia ou da 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO ONCOLOGISTA CIRÚRGICO ADULTO 
É responsável pelo atendimento ambulatorial ao paciente oncológico, com conhecimento em 
quimioterapia e radioterapia, solicitando exames complementares para o diagnóstico, indicando 
tratamento e realizando tratamento cirúrgico. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Oncologia Cirúrgica ou 
Título de Especialista em Oncologia Cirúrgica e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO ONCOLOGISTA CLÍNICO ADULTO 
É responsável pelo tratamento clínico ao paciente oncológico, com conhecimento em 
quimioterapia, solicitando exames complementares para o diagnóstico, indicando tratamento 
radioterápico e/ou cirúrgico, bem como pela contribuição em programas de proteção da saúde, a 
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nível individual ou coletivo, para melhoria das condições de saúde da população atingida. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Oncologia Clínica ou Título 
de Especialista em Oncologia Clínica 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: Ensino Superior 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 – CIRURGIA DA MÃO 
É responsável pelo atendimento a pacientes com traumas (mão) no aparelho locomotor e 
deformidades ortopédicas de mão, 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 Mão emitido pela SBOT e Registro 
no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA – QUADRIL  
É responsável pelo atendimento a pacientes com traumas (quadril) no aparelho locomotor e em 
doenças ortopédicas no quadril, 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 Quadril 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: Ensino Superior 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 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 Título 
de Especialista em Medicina Intensiva e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA  
É responsável por realizar consultas e atendimentos médicos especializados na área de 
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pneumologia; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e 
difundir conhecimentos da área médica; bem como pela contribuição em programas preventivos, 
reuniões de modo a promover a qualidade de vida da população em sua área de atuação. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina e Residência Médica em Pneumologia ou Título de 
Especialista em Pneumologia e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA – ULTRASSONOGRAFISTA  
É responsável pela realização, diagnóstico e emissão de laudos de exames radiográficos e 
ultrassonográficos gerais, específicos (como vascular com Dopler), empregando técnicas 
específicas da medicina, a fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da saúde. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica em Radiologia - 
Ultrassonografia ou Título de Especialista em Radiologia - Ultrassonografia e Registro no 
Conselho. 
Prova Prática: Não há 
  
CARGO: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA VASCULAR (per.) 
É responsável pela realização, diagnóstico e emissão de laudos de exames de ultra-sonografia 
vascular com Doppler colorido, através do emprego de técnicas específicas, a fim de realizar o 
diagnóstico de doenças vasculares por um método não invasivo. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Medicina, Residência Médica credenciada pelo MEC e 
especialização em ultra-sonografia vascular com Doppler colorido. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: NUTRICIONISTA 
O cargo é responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão de serviços ou programas 
de nutrição nos campos hospitalares, pela assistência a pacientes e servidores, elaborando 
cardápios de refeições e dietas específicas, conforme a patologia, programando dietas enterais e 
paraenterais para pacientes, avaliando aspectos nutricionais de pacientes internados, controlando 
o estoque, pedidos de compras de alimentos e utensílios de cozinha, de modo a possibilitar a 
recuperação ou a prevenção por motivos nutricionais. 
Pré-Requisito: Ensino superior em Nutrição e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: ODONTÓLOGO BUCO-MAXILO FACIAL 
É responsável por realizar consultas e atendimentos odontológicos; realizar biópsias, emitir 
diagnósticos, prescrever medicamentos, promover o tratamento de patologias relacionadas às 
seguintes situações: anatomia do terço médio e inferior da face; infecções de origem dental; 
dentes inclusos; periapicopatias; cistos e tumores benignos dos maxilares e dos tecidos moles da 
face das afecções do seio maxila; traumatologia Buco Maxilo Facial; tratamento ortodôntico-
cirúrgico das deformidades dentofaciais; das alterações das articulações temporomandibulares; 
anestesia local da região Buco Maxilo Facial; realizar pré-operatório em cirurgias diversas; 
frenectomia; cirurgias pré-protéticas; fraturas e luxação da ATM; cirurgias de dentes inclusos; 
exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização; Promover a contra-
referência e referência, promover outras atividades correlatas. E ainda compreender e entender a 
legislação e o papel do SUS, participar de discussões com a Rede Básica como agente de 
educação permanente, exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de 
Odontólogo Cirurgião Buco Maxilo Facial.  
Pré-Requisito: Ensino Superior em Odontologia, Especialização em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial e Registro no Conselho. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: PSICÓLOGO 
O cargo é responsável pela aplicação de psicoterapia breve a pacientes e familiares, 



Anexo 5 ao Edital de  Concurso Público 004/2012 - pág 7 

individualmente ou em grupo, bem como pelo desenvolvimento e implementação de planos e pela 
participação em reuniões de equipes multidisciplinares, buscando o equilíbrio psíquico, a 
capacidade profissional e comportamental e a qualidade nos serviços prestados. 
Pré-Requisito: Ensino Superior em Psicologia, Especialização em Psicologia Clínica e Registro 
no Conselho. 
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:  SIM 
 
 

B. CARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - Nível Médio 
 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
É responsável pela execução de tarefas técnicas – administrativas em diversas áreas do hospital, 
como Compras, Almoxarifado, Internação, Centro Cirúrgico, Administração, Arquivo Médico, Raio 
X, Recursos Humanos, Contas Hospitalares, Custos, Financeiro, Farmácia e outros. É 
responsável pela separação e classificação de documentos, transcrição de dados, lançamentos, 
prestação de informações, organização, digitação, controles e acompanhamentos de processos 
administrativos, para atender as necessidades administrativas internas. 
Pré-Requisito: Ensino Médio. 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: AGENTE DE ESTOQUE DE MATERIAIS 
O cargo é responsável pelo recebimento, conferência, armazenagem, controle e entrega de 
medicamentos, alimentos, materiais e equipamentos médicos, de enfermagem e de escritório, 
emitindo requisições de reposição, bem como organizando e verificando níveis de segurança, 
além da execução de outras tarefas de suporte para o correto suprimento da instituição. 
Pré-Requisito: Ensino Médio 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: ATENDENTE HOSPITALAR 
O cargo é responsável pelo atendimento ao público em geral, pela execução de serviços 
administrativos gerais, cálculos e estatísticas, controles financeiros e outras atividades de suporte 
que auxiliem nos serviços pela instituição à comunidade. 
Pré-Requisito: Ensino Médio 
Prova Prática: Não há 
 
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: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
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É responsável pela assistência de nível médio e cuidados integrais a pacientes, através da 
execução de procedimentos e orientação com o objetivo do restabelecimento da saúde, 
prevenção de seqüelas e minimização de riscos aos pacientes no âmbito de ação da enfermagem, 
contribuindo na organização do trabalho e execução de rotinas institucionais. 
Pré-Requisito: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico de Enfermagem e Registro no 
Conselho e experiência comprovada de 01 ano na área hospitalar. 
Prova Prática: SIM 
 
CARGO: TÉCNICO DE RADIOLOGIA 
É responsável pela operação de aparelho de raio X, na realização de radiografias, exames 
contrastados, necrópsias e outros, para auxiliar na interpretação médica, documentar cirurgias ou 
esclarecer causas de óbitos; pela operação de aparelhos de radioterapia, seguindo orientação do 
médico e do físico, bem como pela limpeza e conservação pela execução de moldes em gesso, 
para o tratamento de pacientes com câncer. 
Pré-Requisito: Ensino Médio Completo, Técnico em Radiologia e Registro Conselho e 
experiência comprovada de 06 meses. 
Prova Prática: SIM 
 
 

C. CARGOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - Nível Fundamental 
 
CARGO: AGENTE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
O cargo é responsável pela limpeza de ambientes hospitalares, empregando técnicas específicas 
de desinfecção e limpeza úmida, recolhendo e dando o correto destino ao lixo hospitalar, com o 
objetivo de manter os ambientes limpos e adequados ao atendimento médico, contribuindo com a 
economia interna. 
Pré-Requisito: Ensino Fundamental 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS 
O cargo é responsável pelas atividades de suporte ao serviço de manutenção, auxiliando pedreiro, 
carpinteiro, mecânico e marceneiro na fixação de portas, janelas, prateleiras, etc., deslocamento 
de mobiliários (cadeiras, arquivos, mesas, televisores, mesa cirúrgica, ar condicionado, etc.), 
carga e descarga de equipamentos diversos. Suporte também no serviço de rouparia, 
enfermagem, transportando material identificado, entregando nas unidades, auxiliando na 
transferência de pacientes, providenciando macas ou cadeira, empurrando carrinhos, buscando 
material e levando prescrições de medicação à farmácia, visando contribuir com o atendimento 
das unidades.  
Responsável também pela lavação, secagem, separação, guarda e distribuição de roupas 
utilizados nas diversas áreas do hospital, a fim de manter o nível de higiene e suprir as 
necessidades internas com vestuário, com economia e qualidade. 
Pré-Requisito: Ensino Fundamental 
Prova Prática: Não há 
 
CARGO: COPEIRO 
O cargo é responsável pela conferência dos mapas, distribuição e recolhimento de dietas e 
refeições, esterilização dos utensílios, troca de água dos quartos e organização da copa, de modo 
a propiciar a alimentação correta do paciente, dentro dos padrões de higiene necessários. 
Pré-Requisito: Ensino Fundamental 
Prova Prática: Não há 
 
 

D. CARGOS DA CONURB - Nível Superior 
 
CARGO: SECRETÁRIA EXECUTIVA 
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É responsável por assessorar o Diretor Presidente no desempenho de suas funções, gerenciando 
informações, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando e 
cancelando compromissos. Controlar equipes (pessoas que prestam serviços à secretária: 
auxiliares de secretária, office- boys, copeira, motorista) e atividades, controlar documentos e 
correspondências. Atender clientes externos e internos, organizar eventos e viagens.  Deverá 
organizar, controlar e responder documentos externos, bem como indicações do Gabinete do 
Prefeito. Realizando tarefas diversas, tais como controlar agenda, redigir memorandos e cartas, 
emitir relatórios de rotina, recepcionar autoridades, servidores e visitantes, organizar e manter 
arquivo privado, tomar providências diversas no sentido de atender as solicitações superiores e 
outros, que contribuam para a otimização do tempo do superior e o bom desempenho das 
atividades da Secretaria/Fundação. Redigir e controlar Atas de Reuniões oficiais, atendimento 
telefônico e demais serviços pertinentes a função. 
Pré-requisito: Ensino Superior em Letras, Secretariado ou Pedagogia. 
Prova Prática: Não há. 
 
 

E. CARGOS DA CONURB - Nível Médio 
 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
É responsável pela execução de serviços administrativos básicos de escritório tais como: arquivar, 
controle, expediente, digitação, elaboração e conferência de documentos e atendimento ao 
público. Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, compras, 
trânsito, finanças; Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre 
produtos e serviços;Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário 
referente aos mesmos;prepara relatórios e planilhas; executar serviços geras de escritório e 
demais atividades pertinentes a função. 
Pré-requisito: Ensino Médio Completo.  
Prova Prática: Não há. 
 
CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO 
O ocupante do cargo é responsável pelo monitoramento e a fiscalização do trânsito municipal, 
autuando e aplicando as medidas cabíveis, notificando os infratores, bem como, retendo e 
apreendendo o veiculo e/ou documentação do motorista/veiculo, fazendo cumprir o código de 
trânsito brasileiro e legislação municipal em vigor, para reprimir infrações, garantir a ordem e evitar 
acidentes.    
Pré-requisito: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “AB”. 
Prova Prática: Teste de Aptidão Física e Teste Psicotécnico. 
 
CARGO: FISCAL DE PLATAFORMA 
É responsável pela verificação e acompanhamento do fluxo de passageiros e ônibus no terminal 
rodoviário, bem como pelas orientações aos usuários, fiscalização e segurança, limpeza, 
bagagens e objetos perdidos, controle do movimento de ônibus e outras providências, para o 
perfeito andamento das atividades desempenhadas no terminal. 
Pré-requisito: Ensino Médio Completo. 
Prova Prática: Teste Psicotécnico. 
 
CARGO: FISCAL MUNICIPAL 
É responsável pela vistoria e fiscalização em estabelecimentos comerciais, industriais e de 
serviços, comércio ambulante, infrações do código de posturas, considerando documentação e 
legislação, bem como emitindo autos de notificação e infração, a fim de garantir o cumprimento da 
legislação pertinente. 
Pré-requisito: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação – Categoria “AB”. 
Prova Prática: Teste Psicotécnico. 


