
ITEM CARGO RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

1 ANALISTA ADMINISTRATIVO

Executar atividades administrativas; Acompanhamento dos 
processos e rotinas do setor; análise de dados e confecção de 
planilhas para otimização dos processos, indicadores e demais 
atividades pertinentes ao cargo. 

2 ANALISTA DE  PGRSS

Determinar as normas de gerenciamento de resíduos 
institucionais conforme legislação;, realizar o gerenciamento de 
resíduos,
realizar visitas aos setores auditando a gestão de resíduos, 
treinamento, revisão e elaboração de documentos, emissão de 
relatórios. entre outras atividades correlatas ao cargo.

3 ANALISTA DE PATRIMÔNIO

Executar as rotinas de análises das movimentações de 
patrimônio, contagens periódicas, inventários semestrais, 
solicitações de compras, recebimentos de mercadorias, 
distribuição e aplicação de etiqueta, entre outras atividades 
pertinentes ao cargo.

4 ANALISTA PARA PROJETOS PREVISTOS E EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Acompanhar os projetos da instituição; Participar das reuniões 
de rotinas dos projetos; Elaborar plano de execução para 
melhorias na comunicação; Compilar as informações dos 
projetos; Registrar as informações dos projetos; Apresentar 
relatórios gerências sobre a execução dos projetos; Demais 
atividades correlatas.

5 ASSESSORIA TÉCNICA DAS DIRETORIAS

Assessorar as diretórias no que tange a elaboração de 
documentos, controlar reuniões, subsidiar as diretorias nas 
tratativas de processos adminnistrativos, dentre outras 
atividades pertinentes ao cargo.

6 ASSISTENTE SOCIAL

Prestar serviços sociais orientando os Usuários, familiares, rede 
social e instituições, caso necessário, sobre direitos e deveres 
(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e 
programas de educação. Planejar, coordenar e avaliar planos, 
programas e projetos sociais. Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo.

7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Atuar no apoio aos processos administrativos, organização, 
controles e registros para controle de metas. Verificar a entrada 
e saída de correspondências, receber e enviar documentos, 
atender chamadas telefônicas, fazer o arquivamento de 
documentos, dentre outras atividades pertinentes ao cargo.

8 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Auxiliar  nas rotinas de análises das movimentações de 
materiais, contagens periódicas, inventários semestrais, 
solicitações de compras, recebimentos de mercadorias, 
armazenagem e organização dos estoques, arquivamento de 
documentos e dispensação aos clientes internos, entre outras 
atividades pertinentes ao cargo.

9 AUXILIAR DE FARMÁCIA

Garantir a solicitação, recebimento, armazenamento e controle 
de estoque de materiais hospitalares e medicamentos e atender 
solicitação dos setores, entre outras atividades pertinentes ao 
cargo.

10 AUXILIAR DE FATURAMENTO

Auxiliar na atualização das planilhas, receber prontuários,  
compilar dados, realizando a analise estatística, verificar 
procedimentos realizados. Entre outras atividades pertinentes ao 
cargo.

11 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Executar lavagem de roupas em geral, separando-as de acordo 
com o tipo de material e grau de sjeira, identificando-as, 
pesando-as, regulando e operando máquinas lavadoras e 
secadoras, observando a qualidade da lavagem, procedindo à 
nova operação. Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

12 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Executar serviço de limpeza em geral (pisos, paredes, teto, 
sanitários, pias, vidraças, jardins). Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo.

13 CAMAREIRO(A)

Limpar e arrumar todas as áreas conforme as normas de 
limpeza e em tempo hábil. Dar excelente atendimento ao 
paciente. Criar listas de tarefas diárias e registrar todos os 
quartos atendidos. Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

14 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO  

Coordenar a equipe e as atividades do setor administrativo. 
Realizar o suporte administrativo as gerências e diretorias. 
Elaborar relatórios diários as agerências subordinadas. Entre 
outras atividades pertinentes ao cargo.

15 COORDENADOR(A) DA QUALIDADE & SEGURANÇA DO PACIENTE 

Estruturar os instrumentos normativos e complementares. 
Padronizar, formalizar e implantar as fases do processo de 
gestão do Hospital. Concluir o desenvolvimento do Sistema de 
Controle e Avaliação Hospitalar. Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo.
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16 COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM (RT)

Realizar a gestão do setor com o uso de ferramentas da 
qualiidade. Manter materiais e equipamento em condições de 
uso adequado. Desenvolver programas de atendimento 
humanizado. Acompanhar os serviços de paoio prestados a 
unidade. Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

17 COORDENADOR(A) DE FARMÁCIA (RT)

Realizar a gestão do setor e da equipe da farmácia. Apresentar 
e zelar pelo controle de psicotrópicos conforme legistação 
vigente aos órgãos competentes e de fiscalização. Entre outras 
atividades pertinentes ao cargo.

18 COORDENADOR(A) DE LOGISTICA

Estruturar oda a cadeia de suprimentos. Supervisionar a 
circulação de mercadorias, serviços e informações de modo a 
garantir a máxima eficiência.Entre outras atividades pertinentes 
ao cargo.

19 COORDENADOR(A) DE MANUTENÇÃO

Realizar a gestão do setor, apoiar e solucionar incoerência, falha 
e omissões eventualemnte constatadas necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos. Executar as demais atividades 
do setor, apresentar relatórios. Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo.

20 COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 

Coordenar o setor de RH. Promover Treinamento e 
Desenvolvimento, Desenvolvimento Humano Organizacional. 
Controlar turnOver. Aplicar pesquisa de Clima organizacional. 
Estruturar processos e fluxos do setor de RH e dos 
subsistemas. Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

21 COORDENADOR(A) DE REGULAÇÃO

Planejar, organizar e executar atividades e serviços integrantes 
de sua estrutura funcional. Elaboradorar relatórios. Controlar a 
ocupação de leitos e otimizar a autilização da capacidade 
instalada, melhorando o atendimento do paciente. Entre outras 
atividades pertinentes ao cargo.

22 COORDENADOR(A) DE SUPRIMENTOS 

Administrar requisições de materiais e/ou medicamentos. 
Supervisonar aplicação do método peps. Estabelecer modo de 
embalagem e de identificação de materiais. Entre outras 
atividades pertinente ao cargo.

23 COORDENADOR(A) DE TI 

Coordenar o atendimento das ordens de serviço. Conferir 
manutenção de computadores e periféricos. Planejar o 
cabeamento estruturado, administrar acessos. Entre outras 
atividades pertinente ao cargo.

24 COORDENADOR(A) MULTIPROFISSIONAL 

Coordenar o setor multiprofissional no que tange a organização 
dos processos da instituição. Estimular e provisionar o 
cumprimento de metas, processo e fluxos. Alinhar no 
desenvolvimento das atividades assistenciais. Participar das 
comissões hospitalares, que envolvem diretamente a qualidade 
assistencial ao paciente. Entre outras atividades pertinentes ao 
cargo.

25 COORDENADOR(A) SAME 

Gerir documentação de arquivos intitucionais. Conservar 
acervos, planejar atividades adminitrativas. Controlar todas as 
saídas a serem faturadas e arquivadas. Localizar e fornecer 
prontuários solicitados para consultas, estudos, pesquisas. Entre 
outras atividades pertinentes ao cargo.

26 COPEIRO(A)

Atuar na captação de dietas, montar, distribuir e recolher dietas, 
suplementações e demais produtos conforme solicitados. 
Realizar a higienização de utensílios e equipamentos. Atender a 
legislação vigente e seguir as boas práticas de manipulação. 
Recolher e pesar, resíduos gerados inerentes a atividades do 
setor. Manter o local de trabalho sempre organizado e limpo, 
contribuir com os registros pertinentes ao setor e demais 
atividades que lhe forem solicitadas.

27 DPO 

Prestar esclarecimentos e tomar providências ao receber 
reclações de titulares. Receber as comunicações e atualizações 
da ANPD para repassar aos demais gestores. Realizar 
treinamento para todos os colaboradores se adequarem as boas 
práticas de segurança e uso de dados. Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo.

28 ENCARREGADO(A) LIMPEZA HOSPITALAR

Realizar vistoria diária para a fiscalização das atividades 
desenvolvidas. Supervisionar a distribuição de materiais e 
produtos de limpeza aos setores observando rótulos de 
identificaçõa dos galões. Entre outras atividades pertinentes ao 
cargo.

ENFERMEIRO(A)

Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas 
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras 
desses serviços. Planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência de 
enfermagem; Cuidados diretos de enfermagem a Usuários 
graves com risco de vida; Cuidados de enfermagem de maior 
complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base 
científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Entre 
outras atividades pertinentes ao cargo.

29



30 ENFERMEIRO(A) AUDITOR

Analisar e auditar as faturas dos prestadores de serviços, 
realizar auditoria in loco, verificar as prestações de serviços 
conforme os contratos em vigência, análise de dados e 
indicadores dos procedimentos realizados, acompanhamento 
das escalas médicas e dos demais prestadores de serviços.  

31 ENFERMEIRO(A) DO TRABALHO

Planejar, projetar medidas com objetivo de reduzir os riscos de 
acidentes de trabalho na organização. Observar as codições de 
higiene e de periculosidade do ambiente hospitalar. Entre outras 
atividades pertinentes ao cargo.

32 FARMACÊUTICO(A)

Prestar assistência técnica, fármaco vigilância, monitoramento e 
fiscalização da quarentena, controle de psicotrópicos e 
entorpecentes, avaliação das prescrições médicas, farmácia 
clínica e auxiliar na gestão da equipe de farmácia. Entre outras 
atividades pertinentes ao cargo.

33 FATURISTA

Realizar a atualização das planilhas, receber prontuários,  
compilar dados, realizando a analise estatística, verificar 
procedimentos realizados. Entre outras atividades pertinentes ao 
cargo.

34 FISIOTERAPEUTA

Atender pacientes. Realizar diagnósticos específicos. Analisar 
condições dos pacientes. Desenvolver programas de 
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Participar 
de projetos de educação continuada junto a equipe 
multidisciplinar. Realizar ações de intervenção, recuperação e 
reabilitação do paciente, utilizando protocolos e procedimentos 
específicos da fisioterapia. Entre outras atividades pertinentes 
ao cargo

35 FONOAUDIÓLOGO(A)

Responsável por atender aos pacientes seguindo os protocolos 
e procedimentos da fonoaudiologia, com foco na prevenção, 
habilitação e principalmente reabilitação dos pacientes. 
Acompanhar e orientar pacientes e familiares em tratamento. 
Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

36 MAQUEIRO

Encaminhar pacites para áreas solicitadas. Receber, Conferir, 
Transportar exames, materiais ou equipamentos. Controlar 
material esterilizado, manter equipamentos limpos e 
organizados. Providenciar macas, cadeiras de rodas e 
campânulas para transporte dos pacientes. Entre outras 
atividades pertinentes ao cargo.

37 MÉDICO DO TRABALHO

Realizar atendimento médico, fazer exames e diagnósticos. 
Encaminhar e/ou acompanhar o paciente que precisa de algum 
tratamento. Inspecionar o ambiente do trablaho. Entre outras 
atividades pertinentes ao cargo.

38 MÉDICO(A) - CARDIOLOGISTA

Realização de parecer de especialidade para pacientes 
internados em enfermaria e UTI no que tange ao diagnóstico e o 
tratamento de anomalias existente no órgão responsável por 
bombear o sangue no corpo. Consultas e Interconsultas 
ambulatoriais. Cirurgias da área supracitadas.

39 MÉDICO(A) - CIRURGIÃO(A) GERAL
Realização de parecer de especialidade para pacientes 
internados em enfermaria e UTI. Consultas e Interconsultas 
ambulatoriais. Cirurgias da área supracitadas. 

40 MÉDICO(A) - CLÍNICA(A) GERAL
Realizar check-up, prescrever diagnósticos. Solicitar exames, 
cirúrgias, prescrição de medicamentos. Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo.

41 MÉDICO(A) - COORDENADOR(A) CLÍNICA CIRÚRGICA

Coordenar as atividades médicas da instituição; Fazer cumprir 
metas contratuais; e demais atribuições correlatas. assegurar o 
bem-estar do paciente na prevenção de complicações atuando 
para sua adequada recuperação, podendo ainda realizar a 
gestão da assistência e a coordenação da unidade de saúde; e 
demais atribuições correlatas.

42 MÉDICO(A) - COORDENADOR(A) CLÍNICA MÉDICA

Coordenar as atividades médicas da instituição; Confeccionar, 
fazer cumprir e se responsabilizar para que as Escalas de 
Plantão sejam cumpridas; Participar da confecção de protocolos 
clínicos e assistenciais; participar e dar condições de 
funcionamento das comissões; Supervisionar para que o 
atendimento médico realizado aos usuários seja de forma 
humanizada e respeitando as recomendações, legislações, 
portarias ministeriais e Resoluções do Conselho, Fazer cumprir 
metas contratuais; e demais atribuições correlatas.

43 MÉDICO(A) - GASTROENTEREOLOGISTA

Realização de parecer de especialidade para pacientes 
internados em enfermaria e UTI no que tange ao diagnóstico e o 
tratamento clínico das doenças do aparelho digestivo. Consultas 
e Interconsultas ambulatoriais. Cirurgias da área supracitadas.

44 MÉDICO(A) - HEMATOLOGISTA (AGÊNCIA TRANSFUSIONAL)
Realização de parecer de especialidade para pacientes 
internados em enfermaria e UTI. Consultas e Interconsultas 
ambulatoriais. Cirurgias da área supracitadas.

45 MÉDICO(A) - INFECTOLOGISTA

Prestar atendimento médico, colher anamnese, realizar 
diagnósticos, prescrever medicamentos, solicitar e interpretar 
exames complementares, prestar assistência durante 
intercorrências, indicar tratamentos e acompanhar a evolução 
dos pacientes durante sua internação hospitalar e participar da 
CCIH.



46 MÉDICO(A) - NEFROLOGISTA

Realização de parecer de especialidade para pacientes 
internados em enfermaria e UTI no que tange ao diagnóstico e o 
tragamento de infecões urinárias, nefrites nos rins, doença renal 
crônica e doenças renais císticas. Consultas e Interconsultas 
ambulatoriais. Cirurgias da área supracitadas.

47 MÉDICO(A) - OTORRINOLARINGOLOGISTA

Realização de parecer de especialidade para pacientes 
internados em enfermaria e UTI no que tange ao diagnóstico e o 
tratamento clínico das doenças dos ouvidos, nariz, garganta, 
laringe e pescoço. Consultas e Interconsultas ambulatoriais. 
Cirurgias da área supracitadas.

48 MÉDICO(A) - PNEUMOLOGISTA

Realização de parecer de especialidade para pacientes 
internados em enfermaria e UTI no que tange ao diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento de pacientes que possuam 
alguma doença que esteja afetando o pulmão, traqueia, 
brônquios e bronquíolos. Consultas e Interconsultas 
ambulatoriais. Cirurgias da área supracitadas.

49 MÉDICO(A) - PSIQUIATRA

Realização de parecer de especialidade para pacientes 
internados em enfermaria e UTI no que tange ao diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento de pacientes que possuam 
questões de ordem mental, como dependência química, 
depressão e ansiedade. Consultas e Interconsultas 
ambulatoriais. 

50 MÉDICO(A) - REGULADOR(A)

Responsável pela racionalização e distribuição dentro do 
sistema, controlando a demanda dos pedidos, triando, 
classificando, detectando, distribuindo, prescrevendo e 
orientando, despachando e enfim, agindo para que o sistema 
funcione adequadamente.

51 MÉDICO(A) - ROTINEIRO/VISITADOR
Realização de parecer de especialidade para pacientes 
internados em enfermaria e UTI. Consultas e Interconsultas 
ambulatoriais. Cirurgias da área supracitadas.

52 MÉDICO(A) - TRAUMATO-ORTOPEDISTA
Solicitar exames, realizar cirúrgias, consultas, diagnósticos. 
Elaborar tratamentos, prescrever medicamentos. Indicar equipe 
de fisioterapia Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

53 NUTRICIONISTA

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades. 
Participar de diagnóstico interdisciplinar. Avaliação e triagem 
nutricional. Elaborar plano terapêutico de acordo com 
necessidades nutricionais, gasto energético, prescrição dietética 
e condição clínica. Realizar evolução nutricional e avaliação 
antropométrica. Realizar planejamento de cardápios. Promover 
educação continuada. Colaborar com os processos de produção 
de refeições. Entre outras atividades solicitadas.

54 OUVIDOR(A)

Realizar busca ativa (pesquisa presencial), tabular pesquisas, 
realizar registro no  ouvidor SUS, receber devolutivas dos 
gestores, atendimento presencial e por telefone. Entre outras 
atividades pertinentes ao cargo.

55 PSICÓLOGO(A)
Prestar atendimento de psicologia hospitalar na Unidade de 
saúde, acompanhar e/ou conduzir campanhas de 
conscientização. Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

56 RECEPCIONISTA

Realizar agendamentos, fornecer informações e orientar a 
circulação de pessoas e visitantes. Responder perguntas sobre 
a empresa e esclarecer dúvidas, controlar as chaves e acessos 
e registrar todas as informações. Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo.

57 SUPERVISOR(A) DE SERVIÇO SOCIAL

Supervisionar escalas de trabalho e gestão de equipe. Planejar 
soluções, organizar e intervir em questoões relacionadas à 
saúde e manifestações sociais do paciente crítico, para 
elaboração. Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

58 SUPERVISOR(A) DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE PATRIMÔNIO

Supervisionar o recebimento de pedidos. Efetuar o tombamento 
dos materias permanentes. Efetuas registros, promover 
vistorias, conferir a localização e manter atualizar o cadastro de 
bens móveis, imóvei s e semoventes. Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo.

59 SUPERVISOR(A) DE ENFERMAGEM 

Supervisionar o setor com o uso de ferramentas da qualidade. 
Manter materiais e equipamento em condições de uso 
adequado. Desenvolver programas de atendimento humanizado. 
Acompanhar os serviços de paoio prestados a unidade. Entre 
outras atividades pertinentes ao cargo.

60 SUPERVISOR(A) DE SERVIÇOS DE APOIO

Supervisionar, fiscalizar, acompanhar a gestão de equipes, 
transporte de maqueiros, entrada e saída de rouparia na 
lavanderia. Acompanhar indicadores, fluxos de serviços, 
recebimento de insumos. Entre outras atividades pertinentes ao 
cargo.

61 SUPERVISOR(A) DE FISIOTERAPIA

Participar de reuniões e visitas clínicas em todos os setores 
assistenciais. Garantir uma assistência segura, humanizada e 
individualizada aos pacientes. Supervionar a equipe, elaborar 
escala de trabalho. Entre outras atividades pertinentes ao cargo.



62 SUPERVISOR(A) FONOAUDIOLOGIA 

Supervisionar e orientar a equipe para atender os paicientes 
critícos visando prevenção. Realizar treinamento com a equipe 
sobre os protocolos elaboradoras e instituído pela unidade, 
atendimento humanizado. Coletar dados e elaborar indicadores 
visando a demonstração da efetividade eficieência do setor. 
Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

63 SUPERVISOR(A) LIMPEZA HOSPITALAR

Supervisionar e  fiscalizar as atividades desenvolvidas no setor. 
Acompanhar a distribuição de materiais e produtos de limpeza 
aos setores observando rótulos de identificaçõa dos galões. 
Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

64 SUPERVISOR(A) DE NUTRIÇÃO

Estabelecer as especificações no descritivo de aquisição de 
insumos. Desenvolver ações de alimentação e nutrição, 
conforme diretrizes das políticas e programas insitucionais. 
Realizar a solicitação de compras de dietas suplmentos módulos 
e afins de acordo com a necessidade e com o estoque. Entre 
outras atividades pertinentes ao cargo.

65 SUPERVISOR(A) DE PSICOLOGIA

Supervisionar escalas de trabalho e gestão de equipe. Planejar 
soluções, organizar e intervir em questoões relacionadas à 
saúde e manifestações sociais do paciente crítico, para 
elaboração. Entre outras atividades pertinentes ao cargo.

66 SUPERVISOR(A) DE TERAPIA OCUPACIONAL

Supervisionar a atualizçaão da equipe. Indicar e confecionar, 
conforme necessidade do paciente prótese, órteses, dispositivos 
de tecnologia assistiva e comunicação e acessibilidade. Realizar 
desenvolvimento ontogenéticos e psicossocial. Entre outras 
atividades pertinentes ao cargo.

67 TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM

Executar ações assistenciais de Enfermagem. Medicar usuário. 
Realizar procedimentos mais simples, com orientação do 
Enfermeiro. Identificar soros e punções. Levar prescrição na 
farmácia de acordo com a rotina. Realizar desinfecção todos os 
dias no início de plantão e quando necessário. Auxiliar na 
limpeza terminal no departamento de acordo com escala 
previamente elaborada.

68 TÉCNICO(A) EM SEGURANCA DO TRABALHO

Realizar atividades ligadas à Segurança do Trabalho, visando 
assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os 
riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o 
cumprimento de toda legislação vigente.

69 TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA

Preparar e orientar os pacientes e seus acompanhantes, 
preparar a sala para a realização de diagnósticos por imagem, 
processar filmes radiológicos e, em alguns serviços, fazer 
soluções químicas e acompanhar a utilização de meios de 
contraste radiológicos. Entre outras atividades pertinentes ao 
cargo.

70 TÉCNICO(A) INFORMÁTICA
Suporte ao usuário final, configuração de rede, atendimento aos 
chamados básicos do sistema de gestão de saúde, formatação 
e configuração de máquinas e impressoras.

71 VIGILANTE

Exercer vigilância nas entidades, rondando suas dependências e 
observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar 
roubos, atos de violência e outras infrações à ordem e à 
segurança. Percorrer a área sob sua responsabilidade, 
atentamente para eventuais anormalidades nas rotinas de 
serviço e ambientais. Entre outras pertinentes ao cargo.
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