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DIVULGAÇÃO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - Nº 4 / 2020

DESCRIÇÃO DO PERFIL A SER SELECIONADO
Cargo

Técnico de enfermagem

Local de
trabalho
Horário de
trabalho

Hospital Florianópolis – (SCIH) Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
Segunda à Quinta das 08:00 ás 18:00, Sexta 08:00 ás 17:00
 Desempenhar ações e procedimentos técnicos de enfermagem,
atuando nas áreas de Imunização, Vigilância Epidemiológica, e
outras áreas, de acordo com as normas de biossegurança,
realizando todas as orientações necessárias;
 Realizar o acolhimento aos usuários e esclarecimento de dúvidas
conforme

sua

competência

técnica

permitir;

Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas das doenças
infectocontagiosas;
 Realizar anotações em prontuário, conforme critérios estabelecidos
pelo COREN;
 Acompanhar, deslocar, remover e transportar o paciente durante
todos os procedimentos de assistência caso haja necessidade;
 Atuar de forma integrada com profissionais de outras áreas da
Secretaria de Saúde do município;
Principais
funções

 Recolher e realizar as notificações Compulsórias encaminhando
aos órgãos competentes;
 Realizar

ações

de

prevenção

e

controle

de

doenças

infectocontagiosas, atuando inclusive como multiplicador;
 Possuir capacitação para atuar como vacinador: Rotina e
Campanhas de Vacinação.
 Programar, orientar, supervisionar e executar atividades de
assistência

de

enfermagem,

excetuadas

as

privativas

do

Enfermeiro, conforme legislação vigente;
 Exercer funções, de nível médio técnico, auxiliando o enfermeiro
nas suas atividades, entre as quais: prestação de cuidados diretos
de Enfermagem, prevenção e controle das doenças transmissíveis
em programas de vigilância epidemiológica, prevenção e controle
sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes
durante a assistência de saúde, entre outras definidas pela equipe
de saúde, entre outras;
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Benefícios
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Refeição no local, vale transporte, estacionamento, folga de aniversário, convênio
com o SESC e UNIMED;

Requisitos
necessários

Curso técnico em enfermagem, boa comunicação, habilidade com o pacote Office,
sigilo e pró-atividade;
Experiência com vigilância epidemiológica, disponibilidade de horário, facilidade

Requisitos
desejáveis

para trabalhar em equipe, postura profissional, comprometimento e ética.

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Abertura do
processo
Prazo para
envio do
currículo

17/01/2020
17/01/2020 a 23/01/2020

Prova

29/01/2020

Entrevista

04/02 e 05/02/2020

Finalização do
processo

06/02/2020

O currículo deve ser enviado para o email: recrutamento.hf@imas.net.br. No título do email
deve constar o nome do cargo/vaga
O HF não se responsabiliza por problemas ocorridos durante o envio dos currículos, acarretando
o não recebimento pelo Setor de Gestão de Pessoas.

