
       

 
 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 
EDITAL N°. 001/2019 FUNEV – UPA Perfil Pediátrico 

ANEXO I Quadro de vagas 
 

Cargo Pré-requisitos Resumos das Atribuições Jornada de 
Trabalho 

Remuneraçã
o Base 

Vagas Cadastro 
de 

Reserva 

Médico 
Clínico Geral 

Graduação em Medicina com 

registro no CRM-GO 

(apresentar registro ou 

protocolo de requerimento do 

registro até a data da 

admissão). Experiência 

mínima de 6 (seis) meses 

como Médico(a) na área de 

Urgência e Emergência. 

Realizar exames clínicos, emitir diagnósticos, 

prescrever medicamentos e realizar outras formas 

de tratamento para diversos tipos de 

enfermidades; analisar e interpretar os resultados 

de exames; prescrever medicamentos, indicando a 

dosagem e respectiva via de administração; atuar 

em diferentes serviços assistenciais; contribuir 

para o ensino e pesquisa na Instituição; cumprir e 

zelar pelo cumprimento das normas, rotinas e 

regulamentos da Instituição. Executar outras 

atribuições correlatas, a critério do Superior 

Imediato. 

12h semanais R$ 6.300,40* 14 00 

Médico 
Pediatra 

Graduação em Medicina. 

Título de especialista em 

Pediatria, registrado no CRM-

GO (apresentar registro ou 

protocolo de requerimento do 

registro até a data da 

admissão). Experiência 

Realizar exames clínicos, emitir diagnósticos e 

prestar assistência médica específica às crianças 

até a adolescência, prescrevendo medicamentos e 

cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, 

preservar ou recuperar a saúde; Contribuir para o 

ensino e pesquisa na Instituição; cumprir e zelar 

pelo cumprimento das normas, rotinas e 

12h semanais R$ 6.300,40* 28 00 



       

mínima de 6 (seis) meses 

como Médico(a) Pediatra na 

área de Urgência e 

Emergência. 

regulamentos da Instituição. Executar outras 

atribuições correlatas, a critério do Superior 

Imediato. 

Médico 
Ortopedista 

Graduação em Medicina. 

Título de especialista em 

Ortopedia, registrado no 

CRM-GO (apresentar registro 

ou protocolo de requerimento 

do registro até a data da 

admissão). Experiência 

mínima de 6 (seis) meses 

como Médico(a) Ortopedia na 

área de Urgência e 

Emergência. 

Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas 

ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se 

de meios clínicos ou cirúrgicos, utilizando recursos 

técnicos e materiais apropriados, acompanhando 

os pacientes durante o pré e o pós-operatório, com 

vistas a possibilitar a cura de lesões e/ou 

enfermidades e promover a recuperação e ou 

reabilitação da saúde do paciente; Contribuir para 

o ensino e pesquisa na Instituição; cumprir e zelar 

pelo cumprimento das normas, rotinas e 

regulamentos da Instituição. Executar outras 

atribuições correlatas, a critério do Superior 

Imediato. 

12h semanais R$ 6.300,40* 07 00 

Técnico em 
Radiologia 

Curso Técnico ou Tecnólogo 

em Radiologia. Uso de 

Softwares e Planilhas 

Eletrônicas. Registro no 

conselho de classe ativo - 

CONTER. Desejável 

Experiência de 06 (seis) meses 

na função em unidades 

hospitalares. 

Realizar exames de diagnóstico ou de tratamento; 

processar imagens e/ou gráficos; planejar 

atendimento; organizar área de trabalho, 

equipamentos e acessórios; operar equipamentos; 

preparar Usuário para exame de diagnóstico ou de 

tratamento; atuar na orientação de Usuários, 

familiares e cuidadores e trabalhar com 

biossegurança. 

24 horas 

semanais 

R$ 2.183,60* 06 06 

Técnico em 
gesso 

Curso técnico de imobilizações 

ortopédicas completo (técnico 

de gesso) Desejável 

Realizar a preparação e o procedimento da 

imobilização no usuário, de acordo com a 

prescrição médica; Organizar a sala de 

Escala 12 x 36 R$ 1.250,00* 00 04 



       

experiência anterior na área (6 

meses) 

Imobilizações; Verificar a existência do 

equipamento; Avaliar as condições de uso do 

material instrumental; Estimar a quantidade de 

material a ser utilizado; Controlar estoque; 

Providenciar a limpeza da sala; Preparar o usuário 

e o procedimento; Recepcionar o usuário; Analisar 

o tipo de imobilização com base na prescrição 

médica; Confirmar a prescrição com o médico; 

Efetuar a assepsia do local à ser imobilizado; 

Proteger a integridade física do usuário; Executar a 

imobilização, sob supervisão do Ortopedista; 

Confeccionar, goteiras; Realizar enfaixamentos; 

Remover resíduos de gesso do usuário; 

Encaminhar o usuário ao médico para avaliação da 

imobilização; Retirar a imobilização; Orientar o 

usuário sobre o uso e conservação da imobilização; 

Zelar pela organização da sala; Executar outras 

tarefas correlatas à área. 

Psicólogo Graduação em Psicologia, 

registro de classe ativo. 

Desejável Experiência mínima 

de 6 (seis) meses na área 

Hospitalar ou Saúde Mental. 

Atuar em atividades ligados a saúde mental. 

Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e 

mentais e de adaptação social, elucidando conflitos 

e questões e acompanhando os Usuários durante o 

processo de tratamento/internação. 

44 horas 

semanais 

R$ 2.750,00* 01 01 

 
Assistente 

Social 

*Graduação e registro ativo 

no Conselho Regional de 

serviços social - CRESS. 

Desejável Experiência mínima 

de 6 (seis) meses na área 

hospitalar. 

Prestar serviços sociais orientando os Usuários, 

familiares, rede social, instituições sobre direitos e 

deveres (normas, códigos e legislação), serviços e 

recursos sociais e programas de educação; 

planejar, coordenar e avaliar planos, programas e 

projetos sociais. 

 

30 horas 

semanais 

 

R$ 2.750,00* 

 

00 

 

01 



       

Fisioterapeuta *Graduação completa em 

Fisioterapia, registro ativo no 

Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (CREFITO). 

Desejável Experiência na área 

hospitalar mínima de 6 (seis) 

meses. 

Atender pacientes; Realizar diagnósticos 

específicos; Analisar condições dos pacientes; 

Desenvolver programas de prevenção, promoção 

de saúde e qualidade de vida. Participar de 

projetos de educação continuada junto a equipe 

multidisciplinar. Realizar ações de intervenção, 

recuperação e reabilitação do paciente, utilizando 

protocolos e procedimentos específicos da 

fisioterapia 

30 horas 

semanais 

R$ 2.750,00* 00 01 

Auxiliar de 
limpeza 

*Ensino fundamental 

completo - Desejável 

conhecimento no manuseio 

de produtos de limpeza, 

normas e procedimentos ao 

utilizar epi's no ambiente de 

trabalho ao desempenhar 

suas atividades. 

Manter a limpeza e higiene do setor, conforme 

orientação recebida de seus superiores, a fim de 

garantir o ambiente devidamente higienizado de 

acordo com as normas e técnicas previamente 

estabelecidas. - Controlar a organização e 

manutenção dos objetos, equipamentos e 

produtos destinados a higienização, através da 

verificação dos prazos de validade e controlar a 

quantidade de materiais descartáveis e epi's 

utilizados nos processos de higienização, a fim de 

evitar desperdícios e contaminação. 

Escala 12 x 36 R$ 1.167,30* 08 04 

Porteiro Ensino médio completo; 

Conhecimento nível usuário 

em informática; experiência 

como agente de portaria ou 

controlador de acesso; 

desejável curso na área. 

Atuar como agente de portaria hospitalar 

orientando e direcionando os pacientes, assim 

como controle de entradas e saídas dos mesmos. 

Escala 12 x 36 R$ 1.314,71* 00 08 

Técnico em 
Enfermagem 

Curso Técnico em 

Enfermagem com certificado 

de conclusão. Registro no 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem 

na unidade da Upa perfil Pediátrico; prestar 

assistência ao paciente, atuando sob supervisão de 

Escala 12 x 36 

 

R$ 1.350,00* 

 

00 04 



       

conselho de classe – COREN 

com a declaração de ativo. 

Desejável Experiência de 06 

(seis) meses na função em 

unidades hospitalares. 

enfermeiro; desempenhar tarefas de 

instrumentação cirúrgica, posicionando de forma 

adequada o paciente e o instrumental, organizar 

ambiente de trabalho, dar continuidade aos 

plantões. Trabalhar em conformidade às boas 

práticas, normas e procedimentos de 

biossegurança. 

Enfermeiro Graduação com certificado de 

conclusão, Registro no 

conselho de classe – COREN 

com a declaração de ativo. 

Desejável experiência anterior 

na área (6 meses) 

Prestar assistência ao paciente: 

Realizar consultas de enfermagem; prescrever 

ações de enfermagem; prestar assistência direta a 

pacientes graves; realizar procedimentos de maior 

complexidade; solicitar exames; acionar equipe 

multiprofissional de saúde; registrar observações, 

cuidados  e  procedimentos  prestados;  analisar  a  

assistência  prestada pela equipe de enfermagem; 

realizar evolução clínica de pacientes. 

Escala 12 x 36 

 
R$ 2.890,00* 

 

00 04 

Maqueiro  Ensino médio completo, 

Experiência mínima de 6 (seis) 

meses na área Hospitalar. 

Encaminham pacientes para áreas solicitadas, 

recebe, confere e transporta exames, materiais ou 

equipamentos. Controla materiais esterilizados, 

mantem equipamentos limpos e organizados. 

Providenciam macas, cadeiras de rodas e 

campânulas para o transporte dos pacientes. 

Escala 12 x 36 

 

R$ 1.261,90* 00 04 

 
Recepcionista 

 

Ensino médio completo, 

Experiência mínima de 6 (seis) 

meses na área Hospitalar. 

 

Recepcionar os pacientes, atender e filtrar ligações 

anotar recados se responsabilizar por fazer o 

direcionamento de ligações, prestar apoio em 

ligações e pesquisas para a Coordenação, prestar 

apoio na organização, esclarecer dúvidas dos 

pacientes, responder perguntas gerais sobre a 

Escala 12 x 36 

 

R$ 1.172,60* 

 

 

00 

 

04 



       

unidade de atendimento ou direcionar as 

perguntas para outros funcionários qualificados a 

responder, registrar informações pertinentes a 

função. 

 

* Remuneração base: será acrescido de insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno 


