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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS
CARGO: MÉDICO/ÁREA
DESCRIÇÃO: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos, realizar outras formas de tratamento, fazer cirurgias, aplicando
recursos de medicina preventiva ou terapêutica, de acordo com a especialidade.
ATIVIDADES: Fazer anamnese, exame físico e seguimento dos pacientes.
Estabelecer conduta com base na suspeita diagnóstica. Solicitar exames
complementares e/ou período de consulta. Determinar por escrito prescrição de
drogas e cuidados especiais. Preencher e assinar formulários de internação, alta,
cirurgia óbito. Realizar cirurgias, anestesias e tratamento específicos de rotina e
emergência e fazer anotações pertinentes no prontuário. Participar na execução
dos programas de atendimento, ensino e pesquisa médica e da equipe
multiprofissional. Participar de reuniões administrativas e científicas do corpo
clínico. Participar da avaliação da qualidade de assistência médica prestada ao
paciente, com os demais profissionais de saúde no programa de melhoria da
assistência global. Cumprir normas e regulamentos do Hospital. Terá
especialização de acordo com a necessidade da Instituição. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CARGOS
CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO/ÁREA
DESCRIÇÃO: Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionado com a área
de especialidade, realizando ou orientando coleta, análise e registros de materiais
e substâncias através de métodos específicos.
ATIVIDADES: 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, circuitos e outros materiais utilizados em
experimentos. Proceder à montagem e execução de experimentos para utilização
em aulas experimentais e ensaios de pesquisa. Auxiliar na elaboração de
relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, reunindo os resultados
dos exames e informações. Selecionar material e equipamentos a serem utilizados
em aulas práticas, pesquisas e extensão. Dispor os elementos biológicos em local
apropriado e previamente determinado, montando-os de modo a possibilitar a
exposição científica dos mesmos. Zelar pela limpeza e conservação de vidraria,
bancadas e equipamentos em geral dos laboratórios de pesquisa e didática.
Controlar o estoque de material de consumo dos laboratórios. Executar outras
tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade. OBS.: É especializado em
determinadas áreas e será designado como tal: Técnico de Laboratório: Química,
Física, Biologia, Industrial ou Analises Clínicas.

