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ANEXO 5  –  ATIVID ADES ,  ESCOL ARID ADE E REQUISITOS .   

 
 

A . Estágio (Nível Médio) 
 

Técnico em Radiologia 
As atividades desenvolvidas pelo estagiário são auxiliar  na organização da chamada de pacientes na 
máquina de tratamento; na busca de fichas dos pacientes; no posicionamento dos pacientes; auxiliar o 
técnico na preparação da sala de tratamento para atender o paciente; no registro da ficha técnica; na 
identificação do paciente e respectiva ficha técnica; na orientação dos pacientes quanto a preservação das 
marcações dos campos na pele. 
Pré-requisito: Estar cursando Técnico em Radiologia.  
 

 
B . Estágio (Nível Superior) 

 
Gestão Hospitalar 
As atividades desenvolvidas pelo estagiário são auxiliar o(s) ocupante de cargos de gestão na área da saúde 
na elaboração de estudos, levantamentos, projeções, monitoramento e auditorias nos serviços 
administrativos, identificando as legislações específicas aplicadas ao setor saúde e conhecendo as principais 
fontes de informação para a área da saúde pública, a fim de auxiliar na elaboração de intervenções, políticas 
ou planos para as áreas onde atuarem. 
Pré-requisito: Estar cursando no mínimo o 2º (segundo) ano ou 3ª fase/período do curso Superior de 
Tecnologia em Gestão Hospitalar. 
 
 
Terapia Ocupacional 
As atividades desenvolvidas pelo estagiário são auxiliar nas atividades recreativas; na avaliação física funcional; 
nas atividades físicas nos setores e no pátio interno do HMSJ; nas técnicas de relaxamento; na ginástica laboral; 
em projetos desenvolvidos nesta área. 
Pré-requisito: Estar cursando no mínimo o 2º (segundo) ano ou 3ª fase/período do curso Superior em Terapia 
Ocupacional. 

 
 
Administração 
As atividades desenvolvidas pelo estagiário são auxiliar o(s) administrador(es) nas atividades ligadas a 
administração municipal; nas análises de indicadores de desempenho operacional; nos levantamentos, 
análises e fornecimento de informações necessárias a melhoria de processos; na execução, controle e 
avaliação de atividades pertinentes as diversas áreas de atuação; nas atividades de gestão de pessoas; no 
levantamento e fornecimento de informações necessárias as atividades da gestão municipal. 
Pré-requisito: Estar cursando no mínimo o 2º (segundo) ano ou 3ª fase/período do curso Superior em 
Administração.  
 
 
Contabilidade 
As atividades desenvolvidas pelo estagiário são auxiliar o(s) contador(es) e/ou técnico(s) em contabilidade 
nas atividades de rotinas contábeis, fiscais e financeiras; no levantamento de informações para atualização 
de dados e aplicação dos recursos públicos; na emissão de relatórios, demonstrativos contábeis e outros que 
forem necessários à gestão contábil municipal. 
Pré-requisito: Estar cursando no mínimo o 2º (segundo) ano ou 3ª fase/período do curso Superior em 
Ciências Contábeis. 
 
 
 
 

 


