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ANEXO  I I -B  – ATIVIDADES ,  ESCOLARIDADE  E  REQUISITOS

A. CARGOS  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL SÃO  JOSÉ  – N ÍVEL SUPERIOR

CARGO: FÍSICO MÉDICO
Descrição:  É responsável pelas pesquisas sobre fenômenos físicos relacionados ao 
campo  da  medicina,  efetuando  investigações  orientadas  à  criação,  adaptação  e 
melhoria  das  técnicas  de  equipamentos,  para  garantir  rendimento  eficiente, 
administração  exata  das  doses  de  radiação  e  segurança  para  o  paciente  e  o 
radiologista. Responder tecnicamente pelas áreas que utilizam radiação e elaboração 
de laudos técnicos e dosimetria dos ambientes.
Pré-Requisito:  Graduação em Física, Especialização em Física Médica, Registro na 
Associação Brasileira de Físicos e CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear)

B.  CARGOS  DO  HOSPITAL  MUNICIPAL  SÃO  JOSÉ  – N ÍVEL MÉDIO

CARGO: AGENTE DE ESTOQUES DE MATERIAIS
Descrição:  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.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição:  É responsável  pela  assistência  de nível  médio  e  cuidados  integrais  à 
pacientes, através da execução de procedimentos e orientações, com o objetivo de 
restabelecer a saúde, prevenir sequelas e minimizar os riscos ao paciente no âmbito 
da ação da enfermagem, contribuindo na organização do trabalho e na execução de 
rotinas institucionais.
Pré-Requisito: Ensino Médio, Curso Técnico em Enfermagem, Registro no Conselho 
e Experiência comprovada de um ano na área Hospitalar.

C. CARGOS  DO  HOSPITAL MUNICIPAL  SÃO  JOSÉ  – N ÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO:   AGENTE OPERACIONAL DE EDIFICACOES E OBRAS  
Descrição: É responsável pelo (a) Instalação e manutenção hidráulica em geral no sistema de 
água, esgoto e drenagem em obras ou edificações públicas, utilizando-se de ferramentas e 
equipamentos específicos em tubulações de água potável, coleta de esgotos e água pluvial por 
meio  de  tubulações,  possibilitando  o  saneamento  e  o  fornecimento  de  água  a  população. 
Construção, instalação e manutenção de artefatos de concreto,  alvenaria e madeira.  Pelos 
serviços de pintura em geral, preparando superfície em madeira, alvenaria ou metálica. Pelas 
obras  relacionadas  a  manutenção  de  jardins,  ruas,  calçadas  e  esgotos;  operação  e 
conservação de máquina roçadeira.
Pré-Requisito: Ensino Fundamental.

CARGO: AJUDANTE DE SERVIÇOS DIVERSOS
Descrição: 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 
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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

CARGO: ELETRICISTA
Descrição:  É  responsável  pelo  planejamento,  instalação  e  manutenção  elétrica, 
preventiva e corretiva, de equipamentos, telefones, pontos de luz, tomadas e outros, 
bem como, pela operação de gerador a óleo e pela instalação de componentes e 
sistemas eletroeletrônicos e realização de medições e testes, solicitação de compra de 
peças, visando suprir o hospital com a energia necessária às operações.
Pré-requisito: Ensino Fundamental e Curso de carga horária mínima de 200 horas na 
área de Eletroeletrônica

CARGO: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
Descrição:  É responsável  pelos  consertos,  reformas  e  manutenção  preventiva  de 
aparelhos de refrigeração, como condicionadores de ar, câmara fria, refrigeradores e 
outros, utilizando ferramentas específicas, solda e outras técnicas, de modo a permitir 
o pleno funcionamento do hospital.
Pré-requisito: Ensino Fundamental e Curso de carga horária mínima de 200 horas na 
área de Refrigeração
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