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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 
EDITAL N°. 002/2019 FUNEV – UPA Perfil Pediátrico 

ANEXO I Quadro de vagas 
 

 

Cargo Pré-requisitos Resumos das Atribuições Jornada de 
Trabalho 

Remuneração 
Base 

Vag
as 

Cadastro 
de 

Reserva 

Motorista de 
Ambulância 

Ensino Fundamental 
Completo. Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH-B).  
Curso de Urgência e 
Emergência, reconhecido 
pelo Órgão Oficial de 
Trânsito. Experiência de 1 
(um) ano como motorista. 
 

Controlar, programar e coordenar as operações de 
transportes em geral. Acompanhar as operações de 
embarque, transbordo e desembarque de pessoas. 
Verificar as condições de segurança dos meios de 
transportes e equipamentos utilizados. E demais 
atividades inerentes ao setor. 

Escala 12 x 36 R$ 1.800,00* 00 04 

Técnico (a) de 
Enfermagem 

Curso Técnico de 
Enfermagem. Registro ativo 
no conselho de classe. 
Conhecimento em primeiros 
socorros e informática. 
Experiência mínima de 6 
(seis) meses na função em 
unidades hospitalares. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem na 
unidade da Upa perfil Pediátrico; prestar assistência 
ao paciente, atuando sob supervisão de 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. 

Escala 12 x 36 R$ 1.350,00* 00 04 
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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* 00 04 

Auxiliar de 
laboratório 

Curso Técnico completo em 
Análises Clínicas ou 
congênere. Experiência com 
Análises Clínicas.
Conhecimento de materiais e 
equipamentos laboratoriais.
Conhecimento em pacote 
office. 

Coletar e analisar material biológico para 
procedimentos laboratoriais; Lançar resultados de 
exames no sistema. Demais atividades inerentes ao 
Setor. 

Escala 12 x 36 R$ 1.780,95*  00 04 

Assistente de 
Faturamento 

Ensino Fundamental 
Completo. Experiência 
mínima de 1 (um) ano na 
função em unidades 
hospitalares. 

Alimentar os Sistemas de Informações Hospitalares e 
de Informações Ambulatoriais. Organizar e arquivar 
documentos relativos às faturas relacionadas ao SUS; 
Atualizar dados da Unidade no Cadastro Nacional de 
Estabelecimento de Saúde (CNES), junto ao 
Ministério da Saúde; Atualizar o cadastro nos órgãos 
responsáveis; Verificar atualizações referentes aos 
sistemas de SIH, SIA, CNES; Organizar, relacionar e 
arquivar documentos; Requisitar documentos junto 
ao arquivo; Controlar entrada e saída de 
documentos no arquivo relacionados à sua área de 
atuação. Reunir dados e documentos para atender 
fiscalizações e auditorias. 

44 Horas 
Semanais 

R$ 3.300,00* 00 01 

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

 


