SELEÇÃO PÚBLICA PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS
EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2017
ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
Nível Fundamental
Ajudante Geral

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Lavanderia

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Manutenção

Copeira 6/2

Executar trabalhos de limpeza externa e conservação em geral.
Executar serviços de entrega, recebimento, confecção e atendimento, utilizando os
materiais e instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas.
Executar serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, tais
como: classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados,
lançamentos, prestação de informações, arquivo, digitação em geral e atendimento
ao público.
Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade.
Recepcionar pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem
tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas.
Organizar e manter atualizados os arquivos de documentos da unidade.
Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de
rotinas ou prestando informações relativas aos serviços executados.
Controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro
próprio, encaminhando-a ou despachando-a às pessoas interessadas. Redigir
memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples.
Recolher a roupa suja de todas as unidades do hospital em horários preestabelecidos;
Verificar a classificação e identificação dos sacos de roupa, conforme o grau de
sujidade e as normas estabelecidas;
Executar as tarefas e técnicas utilizadas nas operações do setor (coleta, separação ou
triagem, pesagem e lavagem);
Fazer uso das medidas de proteção pessoal e de segurança do trabalho;
Zelar pelo uso correto, manutenção e limpeza do equipamento (balança, carros de
coleta, lavadoras), dos produtos e do ambiente;
Solicitar a desinfecção da área após cada operação;
Manter registros do peso da roupa, consumo de produtos, água e energia, para
informações ao centro de custos;
Verificar a roupa lavada, visando detectar problemas no processo de lavagem e
contribuir para o aperfeiçoamento de fórmulas e técnicas empregadas, evitando
repetição do processo e desgaste precoce da roupa;
Realizar testes de presença de resíduos na roupa limpa molhada (sabão, acidulante,
cloro e outros);
Realizar a correta execução as atividades do setor, quais sejam: secagem,
calandragem, passagem, dobragem e selagem;
Zelar pela aparência, limpeza, manutenção e conservação dos equipamentos, da
roupa e do ambiente;
Encaminhar as peças danificadas ao setor de rouparia para reparos, reposições e
reaproveitamento na confecção de novas peças;
Armazenar toda roupa limpa, mantendo um sistema racional de guarda roupa,
inclusive do estoque nas prateleiras;
Manter o controle da roupa em uso, providenciando reparo ou reposição da roupa
estragada ou desviada;
Enviar e receber materiais, separa e organiza mercadorias;
Auxiliar na verificação e na embalagem de produtos prontos;
Realizar conferência de produtos recebidos e anotar os dados em planilhas;
Verificar o estoque e anota os produtos que estão em falta ou sem saída.
Executar tarefas simples na manutenção hidráulica, elétrica e predial.
Auxiliar os encanadores, eletricistas e pedreiros, exercendo todas as atividades de
apoio às edificações e manutenções, e os serviços de menor complexidade em relação
à manutenção.
Preparar e servir café e água em recipientes apropriados nos setores, recolhendo
copos utilizados e repondo com outros limpos.
Recolher e distribuir em horários determinados, garrafas com café e água nos
setores.
Lavar e higienizar os copos, xícaras, pires e outros objetos utilizados pelos servidores
e/ou visitantes.
Fornecer café e/ ou água sempre que solicitado.
Operar aparelhos ou equipamentos de preparo e manipulação dos gêneros
alimentícios e aparelhos de aquecimento ou refrigeração.
Abastecer Frigobar, sempre que solicitado.
Informar o superior imediato da necessidade de manutenção individual (EPI'S) como
luvas de borracha e botas para a realização das atividades.
Executar outras tarefas, inerentes ao seu posto de trabalho, observando as regras e
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Cozinheira para a Área de
Saúde 6/2

Motorista Administrativo

Motorista de Ambulância
Motorista de Ambulância
12x36

Servente Geral 40 horas
Servente Geral 6/2

procedimentos internos e externos vigentes.
Zelar pelo correto uso e conservação das máquinas, equipamentos, ferramentas, bem
como pela limpeza e organização do setor de trabalho.
Preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a
qualidade, higiene, sabor, aroma e apresentação das refeições a serem servidas.
Inspecionar a higienização de equipamentos e utensílios.
Dirigir e conservar veículos automotores, da frota do CISMETRO e Secretarias de
Saúde dos Municípios Consorciados.
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para
assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação.
Conduzir de acordo com as normas de trânsito, direção defensiva, segurança do
trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de: materiais e pessoal.
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem indicada,
para permitir sua manutenção e abastecimento.
Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de
combustível, água e óleo do Carter, testando freios, parte elétrica e outros
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento.
Utilizar os veículos apenas para as finalidades públicas especificadas.
Dirigir e conservar veículos automotores, da frota do CISMETRO e Secretaria de
Saúde dos Municípios Consorciados, tais como: automóveis, ambulâncias, peruas,
picapes, caminhões, ônibus, micro-ônibus e peruas e/ou vans, manipulando os
comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os
em programas determinados de acordo com as normas de trânsito, direção defensiva,
segurança do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de:
materiais, pessoal e pacientes.
Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de
combustível, água e óleo do Carter, testando freios, parte elétrica e outros
mecanismos, para certificar-se de suas condições de funcionamento.
Verificar os itinerários, o número de viagens e outras instruções de trânsito e a
sinalização, visando o cumprimento das normas estabelecidas.
Dirigir corretamente caminhões, ônibus, ambulâncias, peruas e/ou vans e demais
veículos pertencentes à frota do CISMETRO, obedecendo ao Código de Trânsito
Brasileiro, recolhendo e transportando pessoas, cargas, materiais, e equipamentos
em locais e horas determinadas, conduzindo-os em segurança conforme itinerários
estabelecidos.
Operar os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, munck, etc.,
obedecendo as normas de segurança no trabalho.
Zelar pela documentação de carga e do veículo, verificando sua legalidade e
correspondência aos volumes transportados, para apresentá-la as autoridades
competentes, quando solicitada, nos postos de fiscalização.
Controlar a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos
documentos recebidos, para atender corretamente o usuário.
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para
assegurar o seu perfeito funcionamento e conservação.
Transportar materiais de construção em geral, ferramentas e equipamentos para
obras.
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem do
CISMETRO, para permitir sua manutenção e abastecimento.
Ficar à disposição, em plantão contínuo, para dirigir ambulância no transporte de
doentes, quando escalado.
Utilizar os veículos apenas para as finalidades públicas especificadas.
Executar o trabalho rotineiro de limpeza em geral nos prédios, instalações e
equipamentos do CISMETRO.
Preparar e servir café, chá, merenda entre outros.
Executar e auxiliar os serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas
de conservação e manutenção dos próprios do CISMETRO.
Auxiliar nos serviços de descarregamento e armazenagem de materiais leves e
pesados, adquiridos.
Auxiliar na preparação das refeições, cortando, picando os gêneros alimentícios, para
o preparo da mesma.
Efetuar o recolhimento dos talheres e louças após sua utilização, para providenciar a
lavagem dos mesmos.
Providenciar e distribuir café, chá e água aos funcionários e visitantes.
Cuidar das plantas ornamentais das dependências do CISMETRO.
Executar os serviços de jardinagem.
Executar os serviços de lavagem de roupas e materiais utilizados
Nível Médio

Almoxarife

Orientar e controlar os serviços de almoxarifado, recebendo, estocando e distribuindo
os diversos materiais;
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Assistente Administrativo

Conferir o estoque, examinando periodicamente o volume de mercadorias e
calculando necessidades futuras;
Controlar o recebimento de material, confrontando as requisições e especificações
com as notas e materiais entregues;
Organizar o armazenamento de produtos e materiais, fazendo identificação e
disposição adequadas visando uma estocagem racional;
Zelar pela conservação do material estocado em condições adequadas evitando
deterioração e perda;
Fazer os registros dos materiais sob guarda nos depósitos registrando os dados em
terminais de computador e em livros, fichas e mapas apropriados, facilitando
consultas imediatas;
Dispor diariamente dos registros atualizados para obter informações exatas sobre a
situação real do almoxarifado;
Realizar inventários e balanços do almoxarifado;
Coordenar e controlar o trabalho do pessoal do almoxarifado; e
Executar outras atribuições afins.
Executar serviços gerais de escritório das diversas unidades administrativas, como a
classificação de documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos,
prestação de informações, arquivo, digitação em geral e atendimento ao público.
Digitar cartas, memorandos, relatórios e demais correspondências da unidade.
Recepcionar pessoas que procuram a unidade, inteirando-se dos assuntos a serem
tratados, objetivando prestar-lhes as informações desejadas.
Organizar e manter atualizados os arquivos de documentos da unidade.
Atender e efetuar ligações telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de
rotinas ou prestando informações relativas aos serviços executados.
Controlar o recebimento e expedição de correspondência, registrando-a em livro
próprio encaminhando-a ou despachando-a às pessoas interessadas.
Redigir memorandos, circulares, relatórios, ofícios simples.
Receber, conferir, guardar, separar medicamentos e outros produtos farmacêuticos;
Prestar auxílio no recebimento dos medicamentos verificando quantidade, validade e
laudo;
Atender ao público a aos prontuários médicos;

Auxiliar de Farmácia

Assistente em
Desenvolvimento de RH

Auxiliar de Consultório
Odontológico

Recepcionista 40 horas
Recepcionista 6/2

Zelar pela limpeza e higienização e organização do setor farmacêutico;
Registrar e controlar os estoques de medicamentos e toda linha de produtos que
circulam no âmbito do setor de farmácia;
Requisitar e separar medicamentos para todos as seções e postos da Secretaria da
Saúde;
Cadastrar informações e dados;
Realizar consultas junto aos sistemas informatizados de farmácia e do almoxarifado;
Executar trabalhos de digitação atinentes às atividades da seção;
Elaborar e separar as solicitações das Unidades Básicas de Saúde, Prontos Socorros e
medicamentos do Programa de Alto Custo, dando baixa em suas respectivas fichas;
Relatar as necessidades de compra quando o estoque atingir sua quantidade mínima
de demanda, bem como, as validades próximas ao vencimento;
Auxiliar na elaboração dos relatórios e pedidos de medicamentos dos programas de
Alto Custo e Dose Certa; e
Executar outras atribuições afins.
Responsável por orientar e executar ações de treinamento e capacitação de pessoal,
aplicar dinâmicas motivacionais, direcionar e realocar pessoal, orientar e organizar
fluxograma interno, dar suporte em educação continuada. Administrar folha de
pagamento e administração de pessoal.
Responsável por administrar conflitos.
Orientar os pacientes sobre a higiene bucal, marcar consultas, preencher e anotar
fichas clínicas, manter em ordem arquivo e fichário.
Controlar o movimento diário/mensal, revelar e montar radiografias intra-orais,
preparar o paciente para atendimento, auxiliar no atendimento ao paciente.
Instrumentar o Cirurgião Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira
operatória, promover isolamento do campo operatório, manipular materiais de uso
odontológico, selecionar moldeiras, confeccionar modelos em gesso, aplicar métodos
preventivos para controle da cárie dental, proceder à conservação e a manutenção do
equipamento odontológico.
Participar de programas de educação continua.
Desempenhar tarefas afins, desenvolver outras atividades que lhe forem afetas.
Controlar a entrada e saída de visitantes.
Receber e interagir com o público de forma agradável, solicita e colaborativamente
para a prestação de informações e no encaminhamento às pessoas procuradas.
Prestar atendimento telefônico, dando informações ou buscando autorização para
entrada de visitantes;
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Técnico de Enfermagem 40
horas
Técnico de Enfermagem
12X36

Técnico de Imobilização
Ortopédica

Técnico de Informática

Técnico de Laboratório

Técnico de RX

Técnico em Farmácia

Técnico em Manutenção

Técnico em Segurança do
Trabalho

Vigia para a Área da saúde

Efetuar registros e manter controle de todas as visitas efetuadas, registrando nome,
horários e assuntos;
Prestar apoio as diversas áreas da autarquia, atuando no preenchimento de
formulários específicos, levantamento de dados e tratamento estatístico de pouca
complexidade, controles diversos envolvendo movimentação de materiais, veículos,
pessoas, protocolos dentre outros.
Executar outras tarefas correlatas e auxiliar na execução de outras atividades das
áreas onde estiver lotado.
Participar da assistência aos pacientes durante o ato cirúrgico.
Auxiliar o cirurgião na instrumentação, quando das intervenções cirúrgicas, executar
atividades inerentes ao emprego do Centro Cirúrgico, Hemodinâmica, Hemodiálise,
UTI, Emergência, Maternidade, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Berçário,
Odontologia, Ambulatório e demais setores do HFA.
Exercer as atividades de sua área de acordo com a conveniência do serviço.
Aplicação de engessamento, ou outro método de imobilização, conforme prescrição,
em membros superiores, inferiores, tronco e região cervical.
Aplicação de técnicas de tração esquelética e cutâneas.
Organizar a sala de imobilização.
Cuidar dos equipamentos necessários ao funcionamento da sala de imobilização.
Remover pacientes imobilizados.
Confeccionar cunha e janela no gesso.
Exercer as atividades de sua área de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à área.
Executar serviços de programação de computadores, processamento de dados, dando
suporte técnico.
Orientar os usuários para utilização dos softwares e hardwares.
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Fazer coleta de amostras e dados em laboratório ou em atividades de campo.
Elaborar análise de materiais e substâncias em geral, utilizando métodos específicos
para cada caso.
Efetuar registros das análises realizadas.
Preparar reagentes, peças, e outros materiais utilizados em experimentos.
Auxiliar na elaboração de relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos,
reunindo os resultados dos exames e informações.
Dispor os elementos biológicos em local apropriado e previamente determinado.
Zelar pela limpeza e conservação de vidrarias, bancadas e equipamentos em geral
dos laboratórios.
Controlar o estoque de material de consumo dos laboratórios.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.
Obedecer às normas técnicas de bio-segurança na execução de suas atribuições.
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia.
Operar aparelhos de Raios X, Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica e outros.
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Receber, triar, armazenar e dispensar medicamentos. Orientar os usuários,
esclarecendo quanto à utilização de determinado medicamento, conferindo e aviando
receitas.
Auxiliar no preparo de produtos e no controle e manutenção de equipamentos e
materiais.
Usar conhecimento em bioética, bio-segurança, fundamentos de saúde, fundamentos
de segurança do trabalho, anatomia, farmacologia e farmacotécnica, também deverá
se familiarizar com técnicas de controle de qualidade, atendimento ao público,
legislação da área e outros conhecimentos necessários para uma atuação competente
Executar tarefas na manutenção hidráulica, elétrica e predial auxiliando encanadores,
eletricistas e pedreiros, exercendo todas as atividades de apoio às edificações e
manutenções gerais.
Monitorar e analisar tecnicamente os levantamentos de avaliações ambientais e
propor recomendações, quando necessário.
Inspecionar e realizar estudos de levantamento de postos de trabalho/ergonomia,
analisando conceitualmente as recomendações, emitindo pareceres técnicos.
Elaborar relatórios técnicos embasados na legislação vigente.
Programar as auditorias preventivas e atender os órgãos oficiais prontamente.
Implantar normas e procedimentos, por meio de estudos dos processos do Consórcio;
Analisar a legislação, sob o ponto de vista técnico, emitir pareceres, inspecionar e
relatar acidentes de trabalho.
Zelar pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância das unidades de saúde,
edifícios públicos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades.
Controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os
lugares desejados e fazem manutenções simples nos locais de trabalho.
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Nível Superior

Assistente Social

Biomédico

Bioquímico

Cirurgião Dentista

Coordenador de Saúde

Enfermeiro 40 horas
Enfermeiro 12x36

Programa a ação básica da população atendida nos campos social e médico, através
da análise dos recursos e das carências sócio-econômicas dos indivíduos e da
comunidade de forma a orientá-los e promover seu desenvolvimento.
Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, gêneros alimentícios,
recursos financeiros e outros, prestando atendimento necessário.
Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento familiar,
drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos competentes
de assistência, para possibilitar atendimento dos mesmos.
Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do
meio ambiente.
Realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação.
Atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de
outros para os quais esteja legalmente habilitado.
Planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área
de sua especialidade profissional.
Utilizar recursos de Informática.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao
ambiente organizacional.
Controlar a qualidade da produção dos medicamentos.
Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes,
liquor e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas.
Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios
biológicos.
Fazer análise de água, como pesquisa de microorganismo e determinações de
elementos químicos, valendo-se de técnicas específicas.
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade.
Trabalhar segundo normas técnicas de bio-segurança, qualidade, produtividade,
higiene e preservação ambiental.
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Examinar os dentes e a cavidade bucal dos usuários, utilizando aparelhos por via
direta, para verificar a presença de cáries e outras afecções.
Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos
especiais, exames radiológicos e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de
tratamento a ser ministrado.
Ministrar o tratamento adequado e eficiente aos usuários para solução das afecções
encontradas.
Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro, para eliminar a
instalação de focos e infecção.
Executar serviços inerentes ao tratamento de afecções da boca, usando
procedimentos clínicos, cirúrgicos e protéticos, para promover a conservação de
dentes e gengivas.
Verificar os dados de cada paciente, registrando os serviços a executar e os já
executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a evolução do
tratamento.
Orientar a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados,
integrando-se aos programas de Saúde Bucal implementados pelos Municípios
consorciados, inclusive os relativos ao Programa de Saúde da Família.
Zelar pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e esterilizando-os,
para assegurar sua higiene e utilização.
Coordenar e desenvolver ações estratégicas em saúde, com ênfase em educação e
saúde.
Criar e desenvolver projetos em saúde, envolvendo grupos dos municípios
consorciados. Desenvolver ações integradas quanto ao atendimento em saúde, para
suprir demandas e subsidiar ações profissionais, comunitárias e governamentais.
Planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos que ampliem o escopo de
serviços ofertados pelos municípios consorciados.
Executar diversas tarefas de enfermagem, tais como, administração de sangue e
plasma, controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros
tratamentos, pondo em prática seus conhecimentos técnicos para proporcionar o
bem-estar físico e mental dos pacientes.
Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidentes ou doença,
fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos, para
posterior atendimento médico.
Supervisionar a equipe de enfermagem sob sua responsabilidade, treinando,
coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, medicamentos e materiais
mais adequados de acordo com a prescrição do médico, para assegurar o tratamento
do paciente.
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Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta com
Especialização em UTI Adulto

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Psicólogo

Manter os aparelhos e equipamentos em condições de uso imediato, verificando
periodicamente seu funcionamento e providenciando sua substituição ou conserto,
para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos.
Supervisionar e manter as salas, consultórios e demais dependências em condições
de uso assegurando a higiene e limpeza dentro dos padrões exigidos.
Promover a integração da equipe como unidade de serviço, organizando reuniões para
resolver os problemas encontrados, apresentando soluções através da discussão dos
mesmos.
Efetuar todos os registros de atendimentos, tratamentos executados e ocorrências
verificadas em relação ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório,
relatório de enfermagem da unidade, para documentar a evolução da doença e
possibilitar o controle de saúde.
Elaborar a previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, estabelecendo
escalas de serviços e atribuições diárias da equipe, especificando e controlando
materiais permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos
trabalhos de enfermagem.
Desenvolver a manipulação, a produção e o controle de qualidade de medicamentos e
cosméticos com indicação terapêutica.
Realizar a obtenção e o controle de qualidade de insumos farmacêuticos;
Executar e fiscalizar o armazenamento e estocagem de medicamentos e demais
produtos farmacêuticos;
Realizar a fiscalização de empresas, profissionais, métodos e processos ligados à área
farmacêutica;
Realizar perícias em atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos
farmacêuticos ou de natureza farmacêutica;
Desenvolver atividades de supervisão, coordenação, elaboração e execução de
atividades fisioterápicas, visando a recuperação física do paciente, em qualquer
Unidade de Tratamento do CISMETRO.
Mesmo que possuidor de formação ou especialização, deverá atuar também em
outras áreas, quando de interesse do CISMETRO.
Comparecer às reuniões técnico-científicas e administrativas quando convocado.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Desenvolver atividades de supervisão, coordenação, elaboração e execução de
atividades fisioterápicas, visando a recuperação física do paciente, em qualquer
Unidade de Tratamento do CISMETRO.
Mesmo que possuidor de formação ou especialização, deverá atuar também em
outras áreas, quando de interesse do CISMETRO.
Comparecer às reuniões técnico-científicas e administrativas quando convocado.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade. Atuação em UTI adulto.
Proceder à avaliação fonoaudiológica do paciente, visando procedimentos diagnósticos
e prognósticos terapêuticos.
Proceder à avaliação radiológica do paciente, com testes subjetivos e/ou objetivos,
visando dados que auxiliem no diagnóstico e prognóstico médico.
Prestar assistência fonoaudiológica ao paciente e sua família por orientação ou terapia
fonoaudiológica individual ou em dinâmica de grupo, conforme necessidade, com
objetivos estabelecidos.
Atuar em equipe interdisciplinar no que se refere à assistência.
Realizar o gerenciamento da equipe de nutrição. Realizar o controle do estoque,
compras e consumo dos gêneros alimentícios.
Confeccionar os relatórios de refeições servidas e estoque.
Elaborar cardápio e manual de boas práticas (orientador de compras, porcionamento
e valor calórico das preparações).
Atender aos usuários realizando: medidas antropométricas nas crianças atendidas,
inquérito alimentar, orientação e educação nutricional.
Realizar atendimento aos pais e/ou responsáveis, informando grau de desnutrição e
de recuperação das crianças atendidas e encaminhamento aos serviços de
atendimento específico quando necessário.
Participar de capacitação da equipe de nutrição, elaborando material educativo.
Ministrar aulas em cursos voltados a nutricionistas, médicos, enfermeiros, agentes
comunitários, auxiliares de enfermagem, etc, visando capacitar os profissionais no
trabalho com a população atendida.
Trabalhar de forma integrada junto à equipe interdisciplinar.
Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas.
Realizar atendimento ambulatorial psicológico da população atendida pelo CISMETRO,
por meio de trabalho: individual, em grupo e na observação das atividades no
cotidiano da entidade.
Proceder às visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias (interconsultas),
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para avaliação, suporte psicológico e emissão de pareceres, em atendimento às
solicitações de outras clínicas.
Realizar atendimento e orientação às famílias dos usuários.
Confeccionar relatórios de acompanhamento da evolução dos casos.
Participar dos estudos de casos junto à equipe interdisciplinar. Realizar, se necessário,
visitas domiciliares às famílias da população atendida.
Fornecer orientação psicológica e definir estratégias de encaminhamento aos
pacientes que apresentarem necessidades de atendimento específico.
Ministrar aulas em cursos voltados a médicos, enfermeiros, agentes comunitários,
auxiliares de enfermagem, etc., visando capacitar os profissionais no trabalho da
população atendida.
Trabalhar de forma integrada junto à equipe interdisciplinar.
Participar de fóruns, seminários e reuniões externas, representando a entidade, com
o objetivo de trocar experiências e manter-se atualizado(a) com relação aos temas
decorrentes do trabalho desenvolvido.
Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas.
Prestar atendimento de terapia ocupacional em indivíduos com vistas ao tratamento,
desenvolvimento e reabilitação.
Atender indivíduos portadores de dificuldades físicas e/ou psicossociais, utilizando
técnicas e procedimentos específicos de terapia ocupacional, para obter a recuperação
e integração social do indivíduo.
Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis.
Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.
Planejar, coordenar, supervisionar, auditar, avaliar e executar planos, programas e
projetos na área de atuação profissional.
Emitir diagnósticos, pareceres, informações técnicas e demais documentações.
Analisar, processar e atualizar dados.
Levantar, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores.
Avaliar as condições, deficiências e capacidades de adolescentes, definindo as
intervenções necessárias.
Preparar programas ocupacionais, voltados ao desenvolvimento das capacidades de
adolescentes.
Realizar avaliações vocacionais, diagnósticos da capacidade funcional, levantamentos
de interesses e habilidades de adolescentes.
Planejar, desenvolver e orientar atividades laborativas, recreativas, artesanais,
artísticas e outras com fins terapêuticos.
Participar de equipe multiprofissional com vistas ao atendimento integral de
adolescentes e seus familiares, elaborando planos de intervenção para o
desenvolvimento da ação sócio-educativa personalizada junto aos adolescentes.
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades;
Contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública;
Exercer defesa sanitária animal;
Atuar na produção e no controle de qualidade de produtos;
Fomentar produção animal; atuar nas áreas de biotecnologia e de preservação
ambiental;
Elaborar laudos, pareceres e atestados;
Assessorar na elaboração de legislação e projetos pertinentes. Controle de vetores.

Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
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Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atuar na área de Auditoria no âmbito de atuação do CISMETRO, realizando auditorias
do tipo: analítica, operativa e de denúncia.
Desenvolver ações de rotinas e especiais através de programação elaborada ou
situações que assim as determinem.
Executar atividades de planejamento, supervisão, fiscalização, informação e controle,
atuando junto às pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços do CISMETRO.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
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convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Realizar consultas e atendimentos médicos na área de medicina ocupacional.
Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias
médicas, adotar medidas de precaução universal de biossegurança.
Realizar exames para admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e demissão dos
empregados em especial daqueles expostos a maior risco de acidente de trabalho ou
de doenças profissionais.
Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador, promover campanhas
de saúde e ações de controle de vetores e zoonoses.
Elaborar e executar ações para promoção da saúde, prescrever medidas higiênicodietéticas e ministrar tratamentos preventivos.
Realizar os procedimentos de readaptação funcional instruindo a administração da
instituição para mudança de atividade do servidor.
Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de
programas de proteção à saúde do trabalhador, analisando em conjunto os riscos, as
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condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros.
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade.
Participar de programa de treinamento, quando convocado.
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
programas de informática.
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Promover e prestar atendimento à saúde do indivíduo, família e comunidade.
Prestar atendimento básico de saúde, de forma integral a cada membro da família,
identificando as condições de risco para a saúde do indivíduo, sendo que o atendimento
integral à população poderá ser contínuo no domicílio e/ou estabelecimentos de
assistência à saúde;
Participar do planejamento das ações de saúde da comunidade atendida, integrando-se
ao SUS e realizando ações intersetoriais, integrado com os outros níveis de atenção à
saúde nos municípios consorciados e buscando maior resolutividade;
Realizar atividades educativas, como reuniões, seminários, conferências e atividades de
prevenção no contexto da saúde pública, em locais discutidos e estabelecidos pelo
CISMETRO;
Realizar atividades administrativas vinculadas ao Programa de Saúde da Família, tais
como a alimentação dos sistemas de informação em saúde;
Participar das atividades de educação continuada e educação em serviço;
Prestar supervisão técnica na sua área de competência; desenvolver e coordenar
grupos específicos de pacientes, definidos pelo CISMETRO;
Desenvolver ações programáticas definidas pelos Municípios Consorciados aos quais
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estiverem vinculados e por sua Coordenação do Programa de Saúde da Família;
Realizar visitas domiciliares, de acordo com o número estabelecido;
Realizar planejamento local e executar tarefas afins.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Supervisionar e executar atividades relacionadas à doação e transfusão de sangue,
acompanhamento e controle do processo hemoterápico;
Realizar triagem clínica de candidato à doação de sangue;
Realizar avaliação clínico-física do candidato a doação de sangue, orientações
esclarecimento aos candidatos; atendimento de intercorrência; consulta e atendimento
dos hemofílicos; distribuição do Fator VIII e Fator IX aos hemofílicos,
Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade;
Assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual
participa;
Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda
que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal;
respeitar a ética médica;
Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração
municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço
público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;
Apresentar relatórios semestrais das atividades para análise;
Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao
seu cargo.
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Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar
diagnóstico, requisitar exames complementares;
Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio as queixas, o exame
físico e os complementares, analisar e interpretar resultados de exames de Raio-X,
bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais, para
confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim
como cuidados a serem observados;
Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação
dos resultados, assim como a realização em conjunto com as equipes das unidades de
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a
saúde nos Municípios consorciados,
Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo-se
constantemente informado sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover
a saúde e o bem-estar da comunidade;
Zelar pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico,
limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor
atendimento;
Executar outras tarefas correlatas e específicas de infectologia;
Realizar consultas médicas a todos os usuários cadastrados no CISMETRO.
Diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes acometidos por doenças infecciosas e
parasitarias; Infecções Oportunistas (IO), Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST);
Imunizações (vacinações);
Aconselhamento na prescrição de antimicrobianos (uso correto de antibióticos);
Controle de infecção hospitalar,
Realizar consultas médicas ambulatoriais e atendimentos médicos no Hospital para
pacientes HIV/AIDS em acompanhamento no Serviço de Extensão ao Atendimento de
Pacientes HIV/Aids (SEAP HIV/Aids);
Acompanhar pacientes que sejam removidos em estado grave;
Solicitar exames, realizar diagnóstico de outras patologias associadas;
Solicitar internação hospitalar;
Oferecer aos usuários todas as informações e orientações necessárias no sentido de
esclarecer suas dúvidas a respeito da patologia.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado; desenvolver
as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
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Médico Neurologista Infantil

Médico Oftalmologista

Médico Ortopedista

Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato

13

Médico Otorrinolaringologista

Médico Pediatra

Médico Pneumologista

daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Realizar procedimentos de atendimento aos recém-nascidos e crianças (R.N.) em nível
ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno e médio porte, devendo acompanhar
todo o quadro pré e pós operatório dos pacientes, e revisões ambulatoriais
subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado; desenvolver
as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
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Médico Proctologista

Médico Psiquiatra

Médico Radiologista

Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
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Médico Regulador

Médico Reumatologista

Médico Ultrassonografista

Médico Urologista

Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Exercer a regulação médica do sistema;
Conhecer a rede de serviços da região;
Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o
atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua
capacidade operacional;
Recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades
de atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor resposta),
acompanhamento do atendimento local, determinação do local de destino do paciente,
orientação telefônica;
Manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema;
Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando
os atos médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar;
Exercer o controle operacional da equipe assistencial;
Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão;
Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de
educação continuada do serviço;
Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
Preencher os documentos inerentes à atividade do médico-regulador e de assistência
pré-hospitalar;
Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por
outro médico nos serviços de urgência;
Obedecer ao código de ética médica.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
Responsável pela realização e responsabilidade técnica dos exames ultrassonográficos
executados, incluindo a análise dos resultados e confecção dos respectivos laudos, e
também de confecção de laudos radiológicos e de mamografia, a fim de atender as
necessidades da comunidade.
Atendimento ambulatorial.
Atendimento em regime de plantão no serviço de Emergência.
Visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico.
Resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas.
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Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta complexidade,
Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à sua
especialização médica.
Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor.
Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for designado.
Cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e Direção do
CISMETRO.
Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas quando
convocado.
Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.
Nos casos de especialidades cirúrgicas: além das atividades acima, deverá realizar
procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e eletivo, de pequeno,
médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro pré e pós-operatório dos
pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes.
Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.
Desenvolver as suas funções de acordo com a conveniência do serviço.
Executar outras atividades inerentes à sua especialidade.
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