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HOSPITAL MUNICIP AL SÃO JOSÉ  
PROCESSO SELETIVO SI MPLIFICADO -  EDITAL 002/2011 

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: 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). 
 
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 
 
CARGO: MÉDICO - CIRURGIÃO 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: Graduação 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. 
 
CARGO: MÉDICO – GASTROENTEROLOGISTA – HEPATOLOGISTA  
É responsável pelo atendimento ambulatorial de referência, procedendo aos exames, diagnósticos, 
orientações de tratamento e assistência clínica de pré, trans e pós-operatório de transplantes hepáticos, 
bem como pela contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a melhoria de 
condições gerais de saúde da população. 
Pré-Requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Gastroenterologia e Título de Especialista 
em Hepatologia e Registro no Conselho. 
 
CARGO: MÉDICO – HEMATOLOGISTA  
É responsável pelo atendimento ambulatorial em hematologia, bem como pelos tratamentos hemoterápicos, 
hematológicos e oncológicos. 
Pré-Requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Hematologia ou Título de Especialista em 
Hematologia e Registro no Conselho. 
 
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. 
Pré-Requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Neurologia ou Título de Especialista em 
Neurologia e Registro no Conselho. 
 
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: Graduação em Medicina, Residência Médica em Oncologia Cirúrgica ou Título de 
Especialista em Oncologia Cirúrgica e Registro no Conselho. 
 
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, 
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bem como pela contribuição em programas de proteção da saúde, a nível individual ou coletivo, para 
melhoria das condições de saúde da população atingida. 
Pré-Requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Oncologia Clínica ou Título de Especialista 
em Oncologia Clínica e Registro no Conselho. 
 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA – CIRUGIÃO 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. 
 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA – CIRURGIÃO GERAL/TRANSPLANTES 
É responsável pelo atendimento cirúrgico a pacientes que necessitem de transplante hepático e renal, 
tomando as providências necessárias, solicitando exames ou internações, utilizando os recursos técnicos e 
materiais necessários. 
Formação: Graduação em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Geral ou Título de Especialista em 
Cirurgia Geral e experiência de 01 ano comprovada em Transplante de Fígado e habilitação em 
Transplante Renal. 
 
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 
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. 
 
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA – INTESIVISTA 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. 
 
CARGO: MÉDICO – RADIOLOGISTA – ULTRASSONOGRAFISTA  
É responsável pela realização, diagnóstico e emissão de laudos de exames radiográficos e 
ultrassonográficos gerais, e específicos (como vascular com Dopler), empregando técnicas específicas da 
medicina, a fim de promover a proteção, recuperação ou reabilitação da saúde. 
Pré-Requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Radiologia - Ultrassonografia ou Título de 
Especialista em Radiologia - Ultrassonografia e Registro no Conselho. 
 
CARGO: MÉDICO – ULTRASSONOGRAFISTA VASCULAR  
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: Graduação em Medicina, Residência Médica credenciada pelo MEC e especialização em 
ultra-sonografia vascular com Doppler colorido. 
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B. CARGOS DE ADMINISTRAÇ ÃO GER AL –  N ÍVEL MÉDIO  
 
 
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. 
Formação: Ensino Médio Completo e Registro no Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 

C. CARGOS DE N ÍVEL 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. 
 
CARGO: COSTUREIRO 
O cargo é responsável pela confecção de roupas de uso hospitalar, como aventais cirúrgicos, guarda-pós, 
lençóis, jalecos, calças e outros, além de executar reparos nas roupas usadas e controlar o consumo geral 
das máquinas de costura visando o conforto e a higiene a pacientes e servidores, suprindo as necessidades 
do hospital. 
Pré-Requisito: Ensino Fundamental. 
 
CARGO: MARCENEIRO 
O cargo é responsável pela construção, reforma e manutenção de móveis e objetos de madeira, utilizando 
máquinas, ferramentas e outros equipamentos específicos, para provimento do hospital e a melhoria do 
ambiente de trabalho e atendimento prestado. 
Pré-Requisito: Ensino Fundamental e curso profissionalizante na área de atuação. 


