Processo seletivo: 024/2019
Cargo: Técnico de Enfermagem
Prazo de Inscrição: 25/11/2019 a 06/12/2019
Regime de contratação: CLT
Local de trabalho: Ambulatório Médico de Especialidades - AME
Jornada de trabalho: 36 semanais – Segunda a sexta-feira
Horário de trabalho: entre 07h às 19h.
Atribuições:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientar e executar assistência de enfermagem aos usuários da instituição;
Auxilia nas atividades de planejamento, ensino e pesquisa da instituição inserida;
Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança;
Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos usuários, sob
supervisão do Enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa
desenvolvidas na instituição;
Auxiliar o superior imediato na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em
programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção;
Preparar usuários para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de
realização dos mesmos;
Colher e/ ou auxiliar o usuário na coleta de material para exames de laboratório, segundo
orientação;
Realizar exames de eletro diagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados,
segundo instruções médicas ou de enfermagem;
Orientar e auxiliar os usuários, prestando informações relativas à higiene, alimentação,
utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde;
Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos usuários, segundo prescrição médica e de
enfermagem;
Preparar e administrar medicações via oral, tópica, intradérmica, subcutânea,
intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do
Enfermeiro;
Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem;
Realizar a movimentação e o transporte dos usuários de maneira segura;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da
instituição, o material necessário para a prestação da assistência à saúde do usuário;
Controlar materiais, equipamentos e medicamentos, manter os mesmos e a unidade de
trabalho organizada, zelando pela conservação e comunicando ao superior eventuais
problemas;
Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem
como seu armazenamento e distribuição;
Participar de programa de treinamento, quando convocado;
Executar demais atividades inerentes à área de atuação, conforme solicitação do
superior imediato;

Av. Senador Lemos,443, Sala 1, Umarizal - Belém - PA, CEP: 66.050-000
CNPJ: 22.176.345/0001-33

1

Competências comportamentais
•

Administração do Tempo, Comunicação, Planejamento e Organização, Proatividade e Relacionamento
Interpessoal.

Competências técnicas
•

Conhecimento do Pacote Office; Habilidade em Lidar com Pessoas.

Requisitos:
•

Ensino Médio Completo. Curso Técnico em Enfermagem. Registro no Conselho de Classe.

Experiência comprovada na função
•

Mínimo de 2 anos
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