ESTADO DE SANTA CATARINA
CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO
1º TERMO DE RETIFICAÇÃO PROCESSO SELETIVO- EDITAL N° 002/2013
1. INCLUSÃO DA EMENTA DO CARGO DE ENFERMEIRO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Princípios e cuidados de enfermagem em puericultura, pediatria, psiquiatria,
obstetrícia, maternidade/alojamento conjunto, saúde ocupacional, unidades de terapia
intensiva adulta e neonatal, clínica médica e cirúrgica, urgência e emergência, centro
cirúrgico e central de esterilização de materiais; Atendimento as necessidades básicas
do paciente. Assistência da enfermagem no auxilio ao diagnostico e tratamento: sinais
vitais, coleta de material para exames, administração de medicamentos, curativos,
sondagens. Assistência ventilatória: drenagem postural, nebulização, oxigeno terapia,
aspiração de secreções. Assistência ao paciente em parada cardiorrespiratória.
Prevenção e controle de infecção. Métodos de esterilização. Programas de Saúde: prénatal, puericultura, imunização, hipertensão, diabetes, tuberculose, hanseníase,
cólera, hepatite, dengue, meningite e leptospirose, DST/AIDS, adolescentes e
planejamento familiar. Saúde da mulher, da criança e da terceira idade. Educação em
saúde. Ética Profissional. Administração hospitalar e Unidades de Saúde. Formação de
recursos humanos na área da saúde.
2. ONDE SE LÊ:
2.1.1 Cargos com exigência de curso de ensino de nível médio
CARGO

VAGAS

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM /
GESSO
HOSPITALAR

1

HABILITAÇÃO/FORMAÇÃO
EXIGIDA
Ensino médio completo.
Certificação de competências
ou curso Técnico em
Enfermagem. Registro no
COREN.

C/H
SEMANAL

SALÁRIO

40 horas

R$
1.210,40

2.1.1 Cargos com exigência de curso de ensino de nível superior
CARGO

HABILITAÇÃO/FORMAÇÃO
EXIGIDA

VAGAS

C/H
SEMANAL

SALÁRIO

NUTRICIONIST
A

Curso Superior em Nutrição e
Registro no Conselho de Classe

01

40 horas

R$
2.000,86

PSICÓLOGO

Curso Superior em Psicologia e
Registro no Conselho de Classe

01

40 horas

R$
2.000,86

LEIA-SE

2.1.1 Cargos com exigência de curso de ensino de nível médio
CARGO

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM /
GESSO
HOSPITALAR

MÍNIMO
HABILITAÇÃO/FORMAÇÃ
DE
O EXIGIDA
VAGAS
Ensino médio completo.
Certificação de
competências ou curso
Técnico em Enfermagem ou
1
Curso Técnico em Gesso e
Registro no respectivo
Conselho ou Órgão
Fiscalizador do Exercício da
Profissão.

C/H
SEMANAL

SALÁRIO

40 horas

R$
1.210,40

2.1.1 Cargos com exigência de curso de ensino de nível superior
CARGO
NUTRICIONIST
A

PSICÓLOGO

HABILITAÇÃO/FORMAÇÃO
VAGAS
EXIGIDA
Curso Superior em Nutrição e
Registro no Conselho de Classe
01
com experiência mínima em
hospital de 1 ano.
Curso Superior em Psicologia e
Registro no Conselho de Classe
01
com experiência mínima em
hospital de 1 ano.

C/H
SEMANAL

SALÁRIO

40 horas

R$
2.000,86

40 horas

R$
2.000,86

3. ONDE SE LÊ:
2.2. Atribuições dos cargos
NUTRICIONISTA
Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos);
planejam, organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição;
efetuam

controle

higiênico-sanitário;

participam

de

programas

de

educação

nutricional; podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor de
indústrias de alimentos e ministrar cursos. Atuam em conformidade ao manual de
boas práticas.
LEIA-SE:
2.2. Atribuições dos cargos
NUTRICIONISTA

Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos);
planejam, organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição;
efetuam

controle

higiênico-sanitário;

participam

de

programas

de

educação

nutricional; atuam em conformidade ao manual de boas práticas; buscam a garantia
da alimentação equilibrada e do aporte de nutrientes necessários ao bom estado
nutricional; realizam a avaliação nutricional de pacientes; adéquam a dieta do
paciente de acordo com suas necessidades e/ou sua doença; indicam terapias
nutricional na qual pode receber a nutrição enteral ou parenteral; tem conhecimento e
supervisionam lactário; planejam e elaboram cardápios em geral, baseando-se na
observação de aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo de meios e
técnicas de preparação dos mesmos; planejam a pauta de compra de gêneros
alimentícios, necessários à composição dos cardápios; controlam a estocagem,
preparação, conservação e distribuição dos alimentos; asseguram a execução dos
cardápios e armazenamento dos produtos; garantem a qualidade dos alimentos e
serviços da área; fazem reuniões para observar o nível de rendimento, habilidade,
higiene e aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o
padrão

técnico

dos

serviços;

prestam

assistência

dietoterápica

hospitalar,

ambulatorial e em nível de consultório de nutrição e dietética, prescrevendo,
planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos; trabalham
segundo normas e técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental; executam outras tarefas correlatas com as exigências para o
exercício da função.
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