
PREF EITUR A MUN IC IPAL  DE  JOINV ILL E

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL  003/2014
ANE XO  I I -B  – ATIV ID AD ES ,  ESC OL AR ID AD E  E  RE QU IS ITO S

A. CAR G O S  D O  HO SP ITAL  MUN IC IPAL  SÃO  JOSÉ  – N ÍV EL  SUPE RIOR

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ANESTESIOLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  anestésico  à  pacientes  que  serão
submetidos a procedimentos cirúrgicos, atendimentos pré, trans e pós-operatórios e
pela  clínica  da  dor,  respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da
execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando
a Residência Médica. 
Pré-requisito:  Graduação  em  Medicina,  Residência  Médica  em  Anestesiologia  ou
Título de Especialista em Anestesiologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CARDIOLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  de  referência,  realizando  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 nas condições gerais de
saúde da população,  respeitando e colaborando no aperfeiçoamento  de normas e
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da
execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando
a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Cardiologia ou Título
de Especialista em Cardiologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO-CABEÇA -PESCOÇO
Descrição:  É responsável pelo atendimento à pacientes que necessitem de cirurgia
de cabeça e pescoço, tomando as providências necessárias, solicitando exames e/ou
internações, realizando intervenções cirúrgicas eletivas e de urgência e emergência,
utilizando  os  recursos  técnicos  e  materiais,  corrigir  sequelas  ou  lesões  e/ou
estabelecer  diagnóstico  cirúrgico,  visando  o  pleno  restabelecimento  do  paciente,
respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Cirurgia de Cabeça e
Pescoço ou Título de Especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço expedido pela
AMB e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO COLO- PROCTOLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  de  referência,  realizando  os  exames
necessários e cirurgias, diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento
de pacientes que necessitem de avaliação e realização de cirurgia procto-coloretal,
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bem  como,  pela  contribuição  em  programas  preventivos,  reuniões  e  outros  que
possibilitem a melhoria das condições gerais de saúde da população, respeitando e
colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar
das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento
na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e
observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração
de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança
dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Proctologia ou Título
de Especialista em Proctologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL- ENDOSCOPISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  cirúrgico  à  pacientes  eletivos  e  de
urgência  e  emergência,  tomando  as  providências  necessárias,  solicitando  exames
e/ou  internações,  realizando  intervenções  cirúrgicas,  endoscopias  e  cirurgias
endoscópicas  na  via  gastrointestinal,  utilizando  os  recursos  técnicos  e  materiais
necessários, para corrigir sequelas ou lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico,
visando  o  pleno  restabelecimento  do  paciente,  respeitando  e  colaborando  no
aperfeiçoamento  de  normas e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação  em Medicina,  Residência  Médica  em  Cirurgia  Geral  ou
Título  de  Especialista  em  Cirurgia  Geral,  Título  de  Especialista  em  Cirurgia
Endoscópica e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL - TRANSPLANTES
Descrição: É responsável pelo atendimento cirúrgico à  pacientes que necessitem de
transplante, procedendo à captação de órgãos, tomando as providências necessárias,
solicitando  exames  e/ou  internações,  utilizando  os  recursos  técnicos  e  materiais
necessários,  respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da
execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando
a Residência Médica. 
Pré-requisito:  Graduação  em Medicina,  Residência  Médica  em Cirurgia  Geral  ou
Título de Especialista em Cirurgia Geral, habilitação em Transplante (experiência) e
Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO GERAL
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  cirúrgico  à  pacientes  eletivos  e  em
situações de urgência e emergência, tomando as providências necessárias, solicitando
exames e/ou internações, realizando intervenções cirúrgicas, utilizando os recursos
técnicos e materiais, corrigir sequelas ou lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico,
visando  o  pleno  restabelecimento  do  paciente,  respeitando  e  colaborando  no
aperfeiçoamento  de  normas e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
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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 PLÁSTICO
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  de  referência,  realizando  exames,
diagnósticos, orientações de tratamento e acompanhamento de pacientes queimados
que necessitem de tratamento da fase aguda e/ou cirurgia reparadora, assistência a
pacientes  internados  que  necessitem  de  intervenção  da  especialidade  da  cirurgia
plástica,  reparadora  e  micro=cirurgia,  bem como,  pela  contribuição  em programas
preventivos, reuniões e outros que possibilitem a melhoria das condições gerais de
saúde da população,  respeitando e colaborando no aperfeiçoamento  de normas e
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da
execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando
a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Plástica ou
Título de Especialista em Cirurgia Plástica e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO TORÁCICO
Descrição: É  responsável  pelo  atendimento  de  referência  e  cirúrgico  à  pacientes
eletivos e de urgência e emergência, tomando as providências necessárias, realizando
exames e acompanhamento de pacientes com patologias torácicas, bem como pela
contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a melhoria
das  condições  gerais  de  saúde  da  população,  respeitando  e  colaborando  no
aperfeiçoamento  de  normas e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação  em  Medicina,  Residência  Médica  em  Cirurgia  Geral
Torácica ou Título de Especialista em Cirurgia Torácica e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CIRURGIÃO VASCULAR
Descrição:  É responsável  pelo  atendimento  de  referência  e  cirúrgico  à  pacientes
eletivos  e  de  urgência  e  emergência,  realizando  exames  (Ultrassonografia),
diagnóstico,  orientações  de  tratamento  e  acompanhamento  a  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  das  condições  gerais  de  saúde  da  população,
respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação em Medicina, Residência Médica em Cirurgia Vascular ou
Título de Especialista em Cirurgia Vascular e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  clínico  à  pacientes  em  situação  de
urgência  e  emergência,  tomando  as  providências  necessárias,  solicitando  exames
e/ou  internações,  responsabilizando-se  integralmente  pelo  tratamento  clínico  dos
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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 de Emergência; promover incremento na qualidade do atendimento médico,
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da
execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando
a Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação em Medicina,  Residência  Médica em Clínica  Médica ou
Título de Especialista em Clínica Médica e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA GASTROENTEROLOGISTA - HEPATOLOGISTA
Descrição: É  responsável  pelo  atendimento  de  referência,  realizando  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,  respeitando e colaborando no aperfeiçoamento  de normas e
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da
execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando
a Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação  em Medicina,  Residência  Médica  em Gastroenterologia,
Título de Especialista em Hepatologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA HEMATOLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  em  hematologia,  bem  como  pelos
tratamentos hemoterápicos, hematológicos e oncológicos, respeitando e colaborando
no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Hematologia ou Título
de Especialista em Hematologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA HOSPITALISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  acompanhamento  clínico  à  pacientes  graves
internados nas unidades hospitalares, aplicando as condutas definidas nos protocolos
assistenciais,  preenchimento  da  documentação  para  internação  hospitalar,
acompanhando  os  trabalhos  da  equipe  de  clínica  médica,  visando  agilizar  os
processos de realização de exames complementares, pedidos de avaliação médica e
alta de pacientes clínicos internados, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento
de  normas  e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento
médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os  preceitos  éticos  no
decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área,
visando  a  racionalização,  o  conforto  e  a  segurança  dos pacientes  e  da  equipe  e
elaboração  de  protocolos,  contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no
hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação em Medicina,  Residência  Médica em Clínica  Médica ou
Título de Especialista em Clínica Médica e Registro no Conselho.
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CARGO: MÉDICO PLANTONISTA INFECTOLOGISTA
Descrição: É responsável pela elaboração e divulgação, regularmente, de relatórios,
comunicando à autoridade máxima da instituição e às chefias de todos os setores do
hospital,  a  situação  do  controle  das  infecções  hospitalares,  promovendo  o  amplo
debate na comunidade hospitalar. Elaboração, implementação e supervisão 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.  Atuação  e  cooperação  com  o  setor  de  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 da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar,
respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Infectologia ou Título
de Especialista em Infectologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA INTENSIVISTA
Descrição:  É responsável pelo atendimento clínico à pacientes críticos no hospital,
desenvolvimento  de  rotinas  médicas  na  unidade,  visando  um  suporte  à  vida  do
paciente,  através  do  emprego  de  monitoramento  clínico  associado  à  tecnologia,
respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação em Medicina, Residência Médica em Medicina Intensiva,
Nefrologia  ou  Anestesiologia  ou  Título  de  Especialista  em  Medicina  Intensiva,
Nefrologia ou Anestesiologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA NEFROLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  de  referência,  realizando  exames,
diagnósticos,  orientações  de  tratamento  e  acompanhamento  de  pacientes  que
necessitem  de  atendimento  nefrológico,  bem  como,  atendimento  nefrológico  à
pacientes  internados  nas  unidades  do  hospital,  realização  de  transplante  renal  e
contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a melhoria
das  condições  gerais  de  saúde  da  população,  respeitando  e  colaborando  no
aperfeiçoamento  de  normas e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação em Medicina, Residência Médica em Nefrologia ou Título
de Especialista em Nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e Registro no
Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA NEUROCIRURGIÃO
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  à  pacientes  na  especialidade  de
neurocirurgia, executando atos operatórios, abrangendo diagnóstico e assistência pré,
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trans e pós operatório,  bem como, pela rotina clínica e cirúrgica destes pacientes,
diagnosticando doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso, realizando exames
clínicos  e  subsidiários,  para  estabelecer  o  plano  terapêutico,  respeitando  e
colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar
das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento
na  qualidade  do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e
observar os preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração
de escalas de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança
dos pacientes e da equipe e elaboração de protocolos, contribuindo com os serviços
essenciais prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação  em  Medicina,  Residência  Médica  em  Neurocirurgia  ou
Título de Especialista em Neurocirurgia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  à  pacientes,  em  regime  de  plantão
presencial,  com  patologias  neurológicas,  bem  como,  pela  rotina  clínica  destes
pacientes, diagnosticando doenças e lesões orgânicas do sistema nervoso, realizando
exames  clínicos,  de  imagem  (como  Doppler  Transcraniano)  e  subsidiários,  para
estabelecer o plano terapêutico,  respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de
normas  e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento
médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os  preceitos  éticos  no
decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área,
visando  a  racionalização,  o  conforto  e  a  segurança  dos pacientes  e  da  equipe  e
elaboração  de  protocolos,  contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no
hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação em Medicina, Residência Médica em Neurologia ou Título
de Especialista em Neurologia, Certificação de proficiência em Doppler Transcraniano
fornecida  pela  Academia  Brasileira  de  Neurologia  -  ABN  ou  Comprovante  de
realização de mais de 150 exames dentro de um programa de Residência Médica em
Neurologia reconhecido pelo MEC ou ABN e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA NEUROLOGISTA INTERVENCIONISTA
Descrição:  É  responsável  pela  realização  de  exames  e  procedimentos
neurorradiológicos,  pelo  diagnóstico  e  emissão  de  laudos  de  exames
neurorradiológicos,  empregando  técnicas  específicas  da  neurorradiologia
intervencionista,  a fim de promover  a  proteção,  a  recuperação e a  reabilitação da
saúde, assistindo o paciente durante a execução dos exames e procedimentos, bem
como, prestar assistência ao paciente no pós-procedimento, com o objetivo de prever
e prevenir intercorrências advindas destes procedimentos, respeitando e colaborando
no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação  em  Medicina,  Residência  Médica  em  Neurorradiologia,
membro  do  Colégio  Brasileiro  de  Radiologia  ou  da  Sociedade  Brasileira  de
Neurocirurgia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA OFTALMOLOGISTA
Descrição:  É responsável pelo atendimento oftalmológico à pacientes eletivos e de
urgência  e  emergência,  solicitando  exames  e/ou  internações,  diagnosticando  e
realizando  tratamento  clínico  e  cirúrgico,  respeitando  e  colaborando  no
aperfeiçoamento  de  normas e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
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de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Oftalmologia ou Título
de Especialista em Oftalmologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ONCOLOGISTA
Descrição:  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 à  saúde,  para melhoria  das condições de
saúde  da  população  atingida,  respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de
normas  e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao
desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade do atendimento
médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os  preceitos  éticos  no
decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área,
visando  a  racionalização,  o  conforto  e  a  segurança  dos pacientes  e  da  equipe  e
elaboração  de  protocolos,  contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no
hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Oncologia Clínica ou
Título de Especialista em Oncologia Clínica e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ONCOLOGISTA CIRURGIÃO
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  ao  paciente  oncológico,  com
conhecimento em quimioterapia e radioterapia,  solicitando exames complementares
para  o  diagnóstico,  indicando  tratamento  e  realizando  tratamento  cirúrgico,
respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação em Medicina, Residência Médica em Oncologia Cirúrgica
ou Título de Especialista em Oncologia Cirúrgica e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  à  pacientes  com  traumas  gerais  e
fraturas,  no  aparelho  locomotor  e  doenças  ortopédicas,  solicitando,  realizando  e
analisando exames, diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico e
cirúrgico, visando o pleno restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no
aperfeiçoamento  de  normas e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de
Especialista em Ortopedia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA CIRURGIA DE JOELHO
Descrição:  É responsável  pelo atendimento à pacientes com traumas gerais  e de
joelho, no aparelho locomotor e doenças ortopédicas no joelho, solicitando, realizando
e analisando exames, diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico
e cirúrgico, visando o pleno restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando
no aperfeiçoamento de normas e procedimentos operacionais, participar das reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
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do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de
Especialista  em Ortopedia,  certificado  de  área  de  atuação  em Cirurgia  de  Joelho
emitido pela SBOT e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA CIRURGIA DE MÃO
Descrição:  É responsável  pelo atendimento à pacientes com traumas gerais  e de
mão, no aparelho locomotor e doenças ortopédicas na mão, solicitando, realizando e
analisando exames, diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico e
cirúrgico, visando o pleno restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no
aperfeiçoamento  de  normas e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de
Especialista em Ortopedia, certificado de área de atuação em Cirurgia de Mão emitido
pela SBOT e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA - COLUNA VERTEBRAL
Descrição:  É responsável  pelo atendimento à pacientes com traumas gerais  e de
coluna vertebral,  no aparelho locomotor e doenças ortopédicas na coluna vertebral,
solicitando,  realizando  e  analisando  exames,  diagnosticando,  propondo  e
acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, visando o pleno restabelecimento do
paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
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.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA - OMBRO E COTOVELO
Descrição:  É responsável  pelo atendimento à pacientes com traumas gerais  e de
ombro e cotovelo, no aparelho locomotor e doenças ortopédicas de ombro e cotovelo,
solicitando,  realizando  e  analisando  exames,  diagnosticando,  propondo  e
acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, visando o pleno restabelecimento do
paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
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.

Anexo II do Edital de  Processo Seletivo 003/2014 - pág 8 



CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA - PÉ E TORNOZELO
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com traumas gerais e de pé e
tornozelo, no aparelho locomotor e doenças ortopédicas de pé e tornozelo, solicitando,
realizando  e  analisando  exames,  diagnosticando,  propondo  e  acompanhando  o
tratamento  clínico  e  cirúrgico,  visando  o  pleno  restabelecimento  do  paciente,
respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de
Especialista em Ortopedia, certificado de área de atuação em Pé e Tornozelo emitido
pela SBOT e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA - QUADRIL
Descrição:  É responsável  pelo atendimento à pacientes com traumas gerais  e de
quadril,  no  aparelho  locomotor  e  doenças  ortopédicas  de  quadril,  solicitando,
realizando  e  analisando  exames,  diagnosticando,  propondo  e  acompanhando  o
tratamento  clínico  e  cirúrgico,  visando  o  pleno  restabelecimento  do  paciente,
respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação 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.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA - TRAUMATOLOGISTA
Descrição:  É responsável pelo atendimento à pacientes com traumatologia geral e
suas seqüelas, solicitando, realizando e analisando exames, diagnosticando, propondo
e acompanhando o tratamento clínico e cirúrgico, visando o pleno restabelecimento do
paciente, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
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.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ORTOPEDISTA - TUMORES ÓSSEOS
Descrição: É responsável pelo atendimento à pacientes com patologias ortopédicas e
lesões ósseas e oncologia ortopédica no aparelho locomotor, solicitando, realizando e
analisando exames, diagnosticando, propondo e acompanhando o tratamento clínico e
cirúrgico, visando o pleno restabelecimento do paciente, respeitando e colaborando no
aperfeiçoamento  de  normas e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
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de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Ortopedia ou Título de
Especialista  em  Ortopedia,  certificado  de  área  de  atuação  em  Tumores  Ósseos
emitido pela SBOT e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  integral  ambulatorial  e  cirúrgico  de
pacientes  com  doenças  inflamatórias,  infecciosas,  traumáticas,  degenerativas  e
neoplásicas  benignas  e  malignas  da  laringe,  faringe,  cavidade  oral,  glândulas
salivares, órgão auditivo, nariz e seios paranasais. Incluindo a realização de exames
diagnósticos ambulatoriais de biópsias, videolaringoscopia e fibroscopia da cavidade
oral,  nasal, faringe e laringe. Interpretar os exames diagnósticos básicos e avançados
da avaliação auditiva caracterizando as principais patologias do ouvido. A atuação no
ambiente hospitalar deve incluir o atendimento multidisciplinar de pacientes internados
e  as  urgências  da  especialidade,  visando  o  pleno  restabelecimento  do  paciente,
respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e  procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração e colaboração nas escalas de trabalho na área, visando a
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando
a Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação em Medicina, Residência Médica em Otorrinolaringologia
ou Título de Especialista em Otorrinolaringologia e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA RADIOLOGISTA 
Descrição:  É responsável  pela  realização  de exames,  diagnósticos  e  emissão de
laudos de exames radiográficos, ultrassonográficos gerais e específicos, tomografias e
ressonâncias,  empregando técnicas específicas  da medicina,  a fim de promover  a
proteção,  a  recuperação e  a  reabilitação da saúde,  respeitando e colaborando no
aperfeiçoamento  de  normas e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito:  Graduação  em  Medicina,  Residência  Médica  em  Radiologia  e
Diagnóstico por Imagem ou Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico  por
Imagem e Registro no Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA RADIOTERAPEUTA
Descrição:  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, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de normas e procedimentos
operacionais,  participar  das  reuniões  necessárias  ao  desenvolvimento  técnico-
científico, promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da execução de
suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a racionalização,
o  conforto  e  a  segurança dos pacientes  e da equipe e elaboração de protocolos,
contribuindo  com  os  serviços  essenciais  prestados  no  hospital  e  orientando  a
Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Radioterapia ou Título
de Especialista em Radioterapia e Registro no Conselho.
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CARGO: MÉDICO PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFISTA VASCULAR
Descrição:  É  responsável  pela  realização,  diagnóstico  e  emissão  de  laudos  de
exames de ultrassonografia vascular com Doppler colorido, através do emprego de
técnicas específicas, a fim de realizar o diagnóstico de doenças vasculares por método
não  invasivo,  respeitando  e  colaborando  no  aperfeiçoamento  de  normas  e
procedimentos operacionais, participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento
técnico-científico,  promover  incremento  na  qualidade  do  atendimento  médico,
melhorando a relação médico-paciente e observar os preceitos éticos no decorrer da
execução de suas atividades, elaboração de escalas de trabalho na área, visando a
racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes e da equipe e elaboração de
protocolos, contribuindo com os serviços essenciais prestados no hospital e orientando
a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica credenciada pelo MEC e
Especialização  em  Ultrassonografia  Vascular  com  Doppler  Colorido  e  Registro  no
Conselho.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA UROLOGISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  atendimento  de  referência  e  de  emergência,
procedendo  aos  exames  complementares,  diagnósticos,  orientações  de  trabalho  e
acompanhamento de pacientes portadores de doenças das vias urinárias, bem como,
a  realização  das  intervenções  cirúrgicas  eletivas  e  de  urgência  e  emergência  e
contribuição em programas preventivos, reuniões e outros que possibilitem a melhoria
das  condições  gerais  de  saúde  da  população,  respeitando  e  colaborando  no
aperfeiçoamento  de  normas e  procedimentos  operacionais,  participar  das  reuniões
necessárias ao desenvolvimento técnico-científico, promover incremento na qualidade
do  atendimento  médico,  melhorando  a  relação  médico-paciente  e  observar  os
preceitos éticos no decorrer da execução de suas atividades, elaboração de escalas
de trabalho na área, visando a racionalização, o conforto e a segurança dos pacientes
e da equipe e  elaboração  de protocolos,  contribuindo  com os serviços  essenciais
prestados no hospital e orientando a Residência Médica.
Pré-requisito: Graduação em Medicina, Residência Médica em Urologia ou Título de
Especialista em Urologia, habilitação em urodinâmica e endoscopia urinária baixa e
Registro no Conselho.
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