Processo seletivo: 02/2020
Cargo: Biomédico
Prazo de Inscrição: 16/03/20 a 20/03/20
Prazo de entrevista:
Data da prova:
Regime de contratação: CLT
Local de trabalho: Poli Metropolitana
Jornada de trabalho: 40 semanais – Segunda a sexta-feira
Horário de trabalho: entre 07h às 19h.
Atribuições:


Interpretar os resultados de análises clínicas para diagnóstico de doenças e
emitir laudo correspondente.



Realizar triagem de materiais, fazer relatórios, prestar atendimento, desenvolver
processos dentro de toda rotina laboratorial,



Realizar exames de análises clínicas, registrar informações no sistema, realizar
exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada, realizar
atendimento de pacientes, abordagem, anamnésia e posicionamento,



Fazer o controle da qualidade dos exames, realizar exames contrastados,
cadastrar os dados dos pacientes no sistema específico do equipamento,



Fazer a programação do exame conforme o protocolo pré-estabelecido,



Conferir o pedido de exame com as descrições do quadro clínico para definir o
tipo de protocolo que será utilizado para a realização do exame,



Analisar as imagens captadas pelo aparelho de maneira a garantir fidelidade do
resultado para confiabilidade do laudo médico, processar as imagens captadas
de maneira a reconstruí-las em 3D, visando melhor visualização das partes
interessadas e um diagnóstico seguro,



Definir os parâmetros no aparelho de ressonância ou tomografia sempre que
identificado uma necessidade de mudança para realização do exame e melhor
qualidade da imagem,



Verificar condições técnicas de equipamentos e acessórios (nível do óleo, fluxo
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de água, compressor),


Anotar as verificações e as ocorrências de falhas em ficha de controle,
comunicando ao físico sobre as condições de funcionamento do mesmo para a
realização da manutenção necessária,



Orientar a equipe de enfermagem quanto aos procedimentos técnicos
realizados durante o exame para garantir qualidade das imagens e
confiabilidade do exame, comunicar o enfermeiro, sobre qualquer irregularidade
no funcionamento normal dos equipamentos,



Realizar interpretação de imagens por radiologia Intervencionista e de imagens
por raios-X convencional, fazendo o transporte e acondicionamento de
amostras, monitorando e avaliando os resultados dos exames.

Competências comportamentais


Atenção

concentrada,

Comunicação,

Organização,

Proatividade,

Relacionamento Interpessoal, Empatia e Planejamento.
Competências técnicas


Práticas clínicas e de saúde das áreas laboratoriais

Requisitos:



Graduação em Ciências Biomédicas.
Ciências Biológicas com ênfase na área Médica.

Experiência comprovada na função


Mínimo de 02 anos.
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