
CARGO SEÇÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO - RESUMO

ANALISTA ADMINISTRATIVO INDICADORES E CUSTOS
Realizar a coleta e consolidação dos indicadores de processos, institucionais e contratuais para a 

Diretoria Geral da Unidade e Coordenação de Indicadores. Realizar o controle de custos da unidade 
reportando a matriz.

ANALISTA DE NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE NQSP
Estabelecer políticas e diretrizes de trabalho, a fim de promover uma cultura hospitalar voltada para 

a segurança dos pacientes, através do planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação de 
programas e tecnologias, que visem garantir a qualidade dos processos na Instituição.

ANALISTA DE TI TI

Realizar atividades de atendimento relacionados a TI a todos os funcionários do hospital. Verificar a 
disponibilidade de toner e disponibilidade de rede de dados. Realizará atendimento aos chamados 

abertos na ferramenta, suporte técnico em computadores, suporte ao usuário (Pacote Office e Libre 
Office). Manutenção preventiva dos equipamentos, realizar planilhas e gráficos, participar de 

treinamentos relacionados à assistência.

AUXILIAR DE FARMÁCIA FARMÁCIA/CAF
Conferir e acompanhar o armazenamento, distribuição e Liberação dos materiais hospitalares no 

estoque, zelando pelo bom desempenho do setor. Ajudar no atendimento, organizar os 
medicamentos por setor, repor medicamentos e materiais, interpretar prescrições médicas, 

esclarecer dúvidas em geral e auxiliar o farmacêutico.

FONOAUDIOLOGO (A)   FONOAUDIOLOGIA

Profissional habilitado a atender pacientes para prevenção, habilitação e principalmente reabilitação, 
utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar 

avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de 
prevenção e tratamento, promoção da saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.

MOTORISTA DIRETORIA GERAL
Profissional habilitado no mínimo na categoria CNH B. Realizar o transporte de materiais 

administrativos entre outros,  de acordo com a necessidade em carros fornecido pela unidade. 

OUVIDOR OUVIDORIA

Atuar na Ouvidoria do SUS, realizando a mediação das reclamações/comunicados recebidos e 
elaborando respostas formais de acordo com a pertinência e conteúdo. Garantir que todos os 

contatos recebidos pela Ouvidoria que necessitam de resposta
sejam atendidos de acordo com os prazos estabelecidos, atuando com os responsáveis. Reportar a 

presidência os contatos recebidos pela Ouvidoria, elaborando relatórios e apresentações.
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TERAPEUTA OCUPACIONAL MULTIPROFISSIONAL

Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional com a finalidade de restaurar, desenvolver e 
conservar a capacidade mental do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e 

reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar 
diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; 

desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades 
técnico-científicas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.


