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ANEXO III 

DESCRITIVO DOS CARGOS 

 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2023 – Instituto CEM POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO DO ENTORNO - FORMOSA/GO 

– Descritivo de Atribuições e exigibilidade mínima aos cargos Administrativos e Técnicos conforme anexo I 

Ano Cargo: Atribuições do Cargo – Resumo 
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ASSISTENTE DE TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO (NEP) 

Fará levantamento de necessidade de reciclagens da equipe de enfermagem, e dos colaboradores em geral sejam do administrativo ou terceiros, em grupos 
ou individualmente, sempre que mostrarem dificuldades técnicas por qualquer colaborador ou por novas regras, normas, procedimentos, registro de eventos 
adversos, acidentes de trabalho entre outros. 

Planejará, e acompanhará, a Coordenação do calendário de treinamentos, visitas, estágios e encontros científicos, elaborará relatórios de necessidade e 
resultados para a Coordenação geral de treinamentos,  

Irá participar de reuniões das comissões, registrar as necessidades apontadas, e passar a coordenação para elaboração de novos treinamentos,  

Irá aplicar testes, e pesquisas de satisfação, além de acompanhar o andamento dos programas de treinamento e educação continuada, e programas de 
treinamento e desenvolvimento. 

Prestará assistência para lançamentos de dados e informações que forem pertinentes as ações da empresa em geral. 

Realizará o controle de resultados e registrará indicadores com conclusão dos resultados, a fim de propor melhorias.  

 
O Candidato deverá possuir Curso superior completo, na área administrativa e afins ou na área  da Saúde, e no mínimo 1 ano de experiência, ter bons 
conhecimento na área de treinamento e desenvolvimento, Ter trabalhado no Setor de educação continuada de hospitais será um diferencial classificatório. 
 
Perfil Desejado - Sigilo, relacionamento interpessoal, flexibilidade, responsabilidade, comunicação, negociação, comprometimento, disponibilidade, ética, 
tomada de decisão. 
Perfil Psico-laboral: capacidade do candidato para exercer trabalho em equipe, raciocínio lógico e comunicação equilíbrio/estabilidade no ambiente de 
trabalho, facilidade para lidar com conflitos, trabalho com prazos, metas e perfil acolhedor e humanitário, sem envolvimento pessoal e emotivo diante da 
natureza do ambiente laboral e diversas situações que podem ocorrer no ambiente de trabalho hospitalar. 
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ENFERMEIRO (A) EM ENFERMAGEM 

HEMODIALISE 

12X36 

Nesta Escala o Enfermeiro(a), irá trabalhar no setor de Hemodiálise, na linha de cuidado, deverá acompanhar o Preparo do sistema de hemodiálise, ligar a 
máquina, valores de condutividade e temperatura, montar o sistema de dialise, preencher câmara interna do dialisador e circuito extracorpóreo com solução 
salina, checar remoção completa de ar do sistema e/ou resíduos de solução esterilizante com reagente especifico. 
Deverá acompanhar o técnico e supervisionar no Preparo do paciente para hemodiálise, orientar o paciente a checar seus dados pessoais, como nome e 
registro no material de diálise, verificar sinais vitais e peso seco do paciente, higienizar o braço da fístula (quando for está a via de acesso vascular), acomodar 
o paciente de modo confortável.  e realizar checagem de funcionamento, corrigir o processo sempre que for necessário, sempre orientar a equipe técnica. 
Deve Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de enfermagem; Planejar, organizar, coordenar e avaliar as 
atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais; Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de 
enfermagem; Implementar ações para a promoção da saúde; Participar da elaboração e execução de planos 
assistenciais de saúde do idoso, do adulto, do adolescente, da mulher e da criança nos âmbitos hospitalar e ambulatorial; Prestar assistência direta aos 
pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas; Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar; 
Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Participar 
de projetos de construção ou reforma de unidades assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 
Na ausência do técnico poderá Realizar Triagem de atendimento, Afere sinais vitais para consultas e exames, medidas antropométricas, gerencia equipe de 
enfermagem, realiza curativos, administra medicamentos conforme prescrição médica, auxilia nos procedimentos ambulatoriais, supervisiona triagem 
oftalmológica, supervisiona o preparo dos pacientes e reposição de insumos das salas de ultrassonográfica, auxilia médicos na realização de todos os exames, 
supervisiona a lavagem e assepsia do aparelho de EDA. 
 
O Candidato deverá possuir Ensino superior completo em Enfermagem, e 6 meses de experiencia Mínima no cargo Pós Graduação em Hemodiálise e 
experiência no setor serão um diferencial. 
Perfil Desejado - Sigilo, relacionamento interpessoal, flexibilidade, responsabilidade, comunicação, negociação, comprometimento, disponibilidade, ética, 
tomada de decisão. 
Perfil Psico-laboral: capacidade do candidato para exercer trabalho em equipe, raciocínio lógico e comunicação equilíbrio/estabilidade no ambiente de 
trabalho, facilidade para lidar com conflitos, trabalho com prazos, metas e perfil acolhedor e humanitário, sem envolvimento pessoal e emotivo diante da 
natureza do ambiente laboral e diversas situações que podem ocorrer no ambiente de trabalho hospitalar. 

 
Escala de segunda a Sábado, incluindo feriados, 12/36 exceto aos domingos carga horária semanal de 36 hs. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

HEMODIALISE 

12X36 

Preparo do sistema de hemodiálise, ligar a máquina, valores de condutividade e temperatura, montar o sistema de dialise, preencher câmara interna do 
dialisador e circuito extracorpóreo com solução salina, checar remoção completa de ar do sistema e/ou resíduos de solução esterilizante com reagente 
especifico. 
 
Preparar o paciente para hemodiálise, orientar o paciente a checar seus dados pessoais, como nome e registro no material de diálise, verificar sinais vitais e 
peso seco do paciente, higienizar o braço da fístula (quando for está a via de acesso vascular), acomodar o paciente de modo confortável.  e realizar 
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checagem de funcionamento, Realizará Triagem- aferição de sinais vitais, peso, altura, Auxiliar o médico em consulta, Acompanhar o paciente para a área 
destinada ( exames, consultas). Auxiliar ultrassom; Auxiliar endoscopia, Auxiliar ecocardiograma, Auxiliar oftalmologista, administra medicamentos, atua com 
curativos e primeiros socorros, atende demandas dos enfermeiros e demais áreas da saúde, irá trabalhar no setor de Hemodiálise. 
 
Formação técnica concluída, experiencia de no mínimo 6 meses, além de estágios e trabalhos voluntários se tiver, experiência em hemodiálise será um 

diferencial.    

Perfil Desejado - Sigilo, relacionamento interpessoal, flexibilidade, responsabilidade, comunicação, negociação, comprometimento, disponibilidade, ética, 
tomada de decisão. 
Perfil Psico-laboral: capacidade do candidato para exercer trabalho em equipe, raciocínio lógico e comunicação equilíbrio/estabilidade no ambiente de 
trabalho, facilidade para lidar com conflitos, trabalho com prazos, metas e perfil acolhedor e humanitário, sem envolvimento pessoal e emotivo diante da 
natureza do ambiente laboral e diversas situações que podem ocorrer no ambiente de trabalho hospitalar. 

 

 Escala de segunda a Sábado, incluindo feriados, 12/36 exceto aos domingos carga horária semanal de 36 hs. 

 Formosa, 06 de janeiro de 2023 
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