Processo seletivo: 12 /2019
Cargo: Enfermeiro
Prazo de Inscrição: 27/12 a 30/12/2019
Regime de contratação: CLT
Local de trabalho: Ambulatório Médico de Especialidades - AME
Jornada de trabalho: 30 semanais – Segunda a sexta-feira
Horário de trabalho: entre 07h às 19h.
Atribuições:


Passar e receber o período de trabalho;



Acolher o paciente que será admitido em seu expediente (levantar motivo do atendimento,
comorbidades, hábitos de vida, tomar ciência de procedimentos a ser realizado, realizar exame físico
no paciente) repassar para toda equipe qual o caso, quais medidas prioritárias;



Realizar a Sistematização de Enfermagem;



Avaliar e produzir consultas de enfermagem;



Notificar compulsoriamente casos com suspeita de doenças transmissíveis;



Seguir o critério de tratamento e cautela, segundo a Comissão de Infecção Hospitalar em casos
necessários;



Orientar a equipe de enfermagem sobre o procedimento de isolamento se necessário;



Avaliar, orientar e realizar curativos;



Acolher os familiares: solicitar psicologia e serviço social (alta, transferência, óbito, exames não
realizados pela instituição);



Orientar e acompanhar os procedimentos descritos, principalmente a assistência de enfermagem;



Realizar procedimentos pertinentes ao cargo de enfermeiro (cateterismo vesical de demora, sondagem
nasoentérica, curativo em acesso venoso central);



Admitir pacientes em ventilação mecânica;



Realizar procedimentos mais complexos;



Prestar assistência em situações de emergências;



Envolver a equipe multiprofissional solicitando sempre que necessário;



Agendar solicitações de exames (radiografia, tomografia, ultrassonografia, ecocardiograma) ou
solicitar apoio ao serviço social;



Dimensionar técnico de enfermagem para acompanhar o paciente no local do exame;



Autorizar acompanhantes em casos especiais;



Proporcionar conforto ao paciente;
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Dimensionar equipe de técnicos conforme demanda dos setores ou faltas/atestados;



Gerenciar agenda juntamente com o setor de do Núcleo Interno de Regulação;



Comunicar médico especialista quando houver solicitação de interconsulta;



Encaminhar o paciente para realizar atendimento interno com outras especialidades, quando
necessário;



Preparar prontuário quando provável alta ou em caso de contra referência;



Programar alta do paciente (Solicitar apoio do serviço social);



Conferir dispensação e administração de medicamentos;



Verificar prontuários diariamente com objetivo em evitar glosas;



Averiguar todos os procedimentos com finalidade em cortar o cruzamento de infecção (lavagem das
mãos, banhos, preparo de medicação, venopunções);



Comunicar com o médico assistente e com a família quando houver óbito; na ausência do serviço social;



Comunicar com a Comissão de Infecção Hospitalar de imediato quando houver casos que necessitem
de isolamentos;



Repassar ao médico resultado de exames;



Participar do programa de treinamento e educação continuada.

Competências comportamentais


Administração do Tempo, Comunicação, Planejamento e Organização, Proatividade, Relacionamento
Interpessoal, Empatia, Orientar-se por resultados, Planejamento e Capacidade de ouvir.

Competências técnicas


Conhecimento do Pacote Office; Habilidade em Lidar com Pessoas.

Requisitos:


Ensino Superior Completo em Enfermagem. Registro no Conselho de Classe. Desejável especialização
em Saúde da Família, Obstetrícia, Urgência e Emergência, Terapia Intensiva, Neonatologia,
Estomoterapia, Oncologia ou áreas afins.

Experiência comprovada na função


Mínimo de 01 ano.
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