
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO

A N E X O  IA N E X O  I  –   –  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  E M P R E G O SD O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  E M P R E G O S
C O N C U R S O  P A R A  E M P R E G O  P Ú B L I C O  N º 0 1 / 2 0 2 0C O N C U R S O  P A R A  E M P R E G O  P Ú B L I C O  N º 0 1 / 2 0 2 0

ATRIBUIÇÕES COMUNS PARA OS EMPREGOS DE MÉDICO

 Participar de atividades de gestão, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação;

 Coordenar, supervisionar e executar atividades, serviços e programas de sua especialidade ou área de atuação dentro da
rede de serviços;

 Responsabilizar-se pela transferência de pacientes, procedendo contato com o médico receptor e emitir nota/relatório de
transferência;

 Responsabilizar-se pela inscrição dos pacientes na Central de Regulação de Leitos quando a necessidade da assistência
ultrapassar a capacidade instalada e/ou complexidade do serviço; 

 Realizar prescrição, evolução no prontuário dos pacientes e prestar informações aos familiares.

 Realizar avaliação pré-operatória em nível ambulatorial e de internação. 

 Participar e executar atividades de ensino e pesquisa, contribuindo para a formação e desenvolvimento profissional em sua
área de atuação; 

 Atuar como preceptor / tutor dos programas de Residência Médica ofertados pela Fundação de Saúde Pública de Novo
Hamburgo, visando o cumprimento e atingimento dos objetivos estabelecidos. 

 Receber, orientar e supervisionar estagiários; 

 Participar  de grupos de trabalho,  realizando estudos,  emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos, programas e protocolos de trabalho;

 Participar de eventos e demais atividades promovidas por órgãos de Controle Social e outros;

 Implementar ações para promoção da saúde e participar de atividades de educação permanente; 

 Participar e contribuir nas auditorias, sindicâncias e comissões médicas. 

 Emitir declaração de óbito, laudos e preencher documentos e formulários específicos.

 Cumprir com responsabilidade e ética as orientações, normas, rotinas e protocolos institucionais;

 Assumir, quando indicado, a responsabilidade técnica pela operacionalização dos serviços da área de atuação, atendendo
todas as normas técnicas e legislação vigentes:

 Operar equipamentos e sistemas de informática necessários ao exercício das suas atividades;

 Executar tarefas correlatas à área de atuação dentro da rede de serviços de saúde, inclusive as editadas no respectivo
regulamento da profissão.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS

EMPREGO 401 – MÉDICO (ANESTESIOLOGIA)
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Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente registrado e fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Anestesiologia reconhecida pela CNRM ou Título de Especialista
em Anestesiologia fornecido pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia.

Atribuições: Prestar atendimento a todo e qualquer paciente (adulto, pediátrico e neonatal), no pré, trans e pós-operatório. Realizar todos
os procedimentos de analgesia e anestesia, emergencial e eletivo, com base no conhecimento ético e científico. Realizar visita e avaliação
pré-operatória  de  pacientes.  Acompanhar  e atender  intercorrências  na  Sala de  Recuperação Pós-anestésica,  avaliando,  assistindo,
prescrevendo e indicando alta a estes pacientes. Acompanhar e prestar atendimento anestésico no setor de Diagnóstico por Imagem e
Sala de Emergência, sempre que necessário.

EMPREGO 402 – MÉDICO (CARDIO-PEDIÁTRICO)

Requisitos Mínimos: Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Cardiologia Pediátrica reconhecida pela CNRM ou Título de
Especialista em Cardiologia Pediátrica e Título de Especialista em Ecocardiografia, fornecido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial.  Avaliar  e realizar procedimentos em pacientes recém-nascidos e pediátricos.  Realizar
todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Diagnosticar e
tratar  as  doenças  do  coração e  do  sistema cardiovascular;  realizar,  avaliar  e  interpretar  exames de  complexidade  do  sistema
cardiovascular como ultrassonografia, eletrocardiografia, eletrocardiogramas contínuos, holter, ecocardiografias e outros que tenham
correlação  com  a  cardiologia.  Ter  conhecimento  de  indicações  e  cuidados  cardiológicos  em  pacientes  de  cirurgia  cardíaca,
cardiologia pré-natal e parto de alto risco.

EMPREGO 403 – MÉDICO (CIRURGIA CARDIOVASCULAR)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência médica em Cirurgia Cardiovascular em serviço reconhecido pela CNRM ou
Título de Especialista em Cirurgia Cardiovascular fornecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua
especialidade ou área de atuação. Realizar cirurgias eletivas e de urgência na área cardiovascular. Implantar marcapasso. Interpretar
estudos  hemodinâmicos  com indicação  da  terapêutica  apropriada.  Avaliar  e  interpretar  exames  complementares  de  pacientes.
Prestar orientação pós-operatória. Avaliar e realizar procedimentos em pacientes recém-nascidos e pediátricos.

EMPREGO 404 – MÉDICO (CIRURGIA GERAL)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência médica em Cirurgia Geral reconhecida pela CNRM ou Título de Especialista
em Cirurgia Geral fornecido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

Atribuições:  Realizar  consultas  e  atendimentos  médicos  efetuando  anamnese  física  e  avaliar,  assistir  e  tratar  e  acompanhar
pacientes dentro de sua área de especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento e procedimento cirúrgico emergencial e
eletivo  assistindo  pacientes  em  regime  de  plantão  ou  rotina  em  ambiente  hospitalar  e/ou  ambulatorial.  Realizar  todos  os
procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Diagnosticar e tratar
alterações e enfermidades  que podem ser  solucionadas através de  procedimentos cirúrgicos,  tanto  eletivos como de urgência.
Executar intervenções cirúrgicas nas diversas regiões do corpo humano. Realizar suturas e procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.
Avaliar  e  realizar  procedimentos  em  pacientes  recém-nascidos  e  pediátricos.  Tratar  de  disfunções,  infecções,  deformidades,
degenerações, traumas e tumores. Realizar cirurgias cutâneas em geral, da parede abdominal, do aparelho digestivo, e cirurgias
oncológicas. Realizar exames endoscópicos do tubo digestivo alto (endoscopia do esôfago, estômago e duodeno) e do tubo digestivo
baixo (colonoscopia e retossigmoidoscopia). Prestar orientação pós-operatória ao doente cirúrgico internado no centro de terapia
intensiva.

EMPREGO 405 – MÉDICO (CIRURGIA TORÁCICA)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência médica em Cirurgia Torácica em Serviço reconhecido pela CNRM ou Título
Especialista em Cirurgia Torácica fornecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica.

Atribuições:  Realizar  consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física,  e  tratar  pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento e procedimento cirúrgico emergencial e eletivo assistindo pacientes em
regime de plantão ou rotina em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, em todos os
níveis de assistência. Diagnosticar e tratar doenças na área da cirurgia torácica e fibrobroncoscopia. Realizar todos os procedimentos
diagnósticos e terapêuticos pertinentes à sua especialidade ou área de atuação.

EMPREGO 406 – MÉDICO (CIRURGIA VASCULAR)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação,  em  Medicina.  Registro  no  CREMERS.  Residência  médica  em Cirurgia  Vascular  reconhecida  pela  CNRM  ou  Título  de
Especialista em Cirurgia Vascular fornecido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.
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Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento e procedimento cirúrgico emergencial e/ou eletivo assistindo pacientes em
regime de plantão ou rotina em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Avaliar e realizar procedimentos em pacientes recém-nascidos
e pediátricos. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de
atuação. Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, em todos os níveis de assistência. Diagnosticar e tratar doenças na área
da Angiologia e da Cirurgia Vascular periférica. Realizar ecografia vascular com doppler e outros exames/procedimentos que tenham
correlação com a especialidade.

EMPREGO 407 – MÉDICO (CLÍNICO GERAL / GENERALISTA)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina Registro no CREMERS.

Atribuições:  Realizar  consultas e atendimentos  médicos efetuando anamnese física e  tratar  pacientes  dentro de  sua  área  de
atuação,  de forma integral.  Realizar  todos os procedimentos  diagnósticos  e terapêuticos habilitados pertinentes à sua área de
atuação. Orientar pacientes e familiares sobre hábitos saudáveis e medidas de prevenção de doenças, e desenvolver programas de
promoção a saúde dirigidos a grupos de risco ou prioritários.

EMPREGO 408 – MÉDICO (CLÍNICO GERAL – ROTINA HOSPITALAR)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar prescrição, evolução no prontuário dos pacientes e prestar informações aos familiares.
Realizar  atendimento  eletivo  e  emergencial  assistindo  pacientes  em regime  de  rotina  em ambiente  hospitalar  e/  ou  domiciliar,
preferencialmente em unidades fechadas. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua
especialidade e área de atuação. Realizar avaliação clínica e acompanhamento de pacientes internados conforme solicitação de
consultorias das outras especialidades. Realizar demais atividades afins e inerentes a profissão médica.

EMPREGO 409 – MÉDICO (EMERGENCISTA)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Experiência mínima de 06 (seis) meses em urgência e emergência.

Atribuições:  Realizar  consultas,  atendimentos  e  procedimentos  médicos efetuando anamnese física,  assistir  e  tratar  pacientes
dentro de sua área de especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime
de  plantão  ou  rotina  em  ambiente  hospitalar  e/ou  ambulatorial.  Realizar  todos  os  procedimentos  diagnósticos  e  terapêuticos
habilitados pertinentes à sua área de atuação. Prestar atendimento quando solicitado por outras especialidades diante de situações
avaliadas como urgência e emergência. Operar equipamentos de monitorização e diagnóstico de pacientes. Discutir com médicos
assistentes condutas e prognósticos.

EMPREGO 410  – MÉDICO (GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA) - ATENÇÃO BÁSICA

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pela CNRM ou Título de
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia fornecido pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua
especialidade ou área de atuação. Diagnosticar e tratar os distúrbios e alterações funcionais do aparelho reprodutor feminino e suas
implicações. Prestar atendimento global à paciente gestante, realizando assistência pré e pós-natal, inclusive nos casos de gestação
e parto de alto risco. Acompanhar a parturiente durante o parto. Realizar cirurgias obstétricas e ginecológicas. Realizar avaliações
solicitadas por outros especialistas e serviços.

EMPREGO 411 – MÉDICO (GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA) - HOSPITAL

Requisitos Mínimos: Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pela CNRM ou Título de
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia fornecido pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua
especialidade ou área de atuação. Diagnosticar e tratar os distúrbios e alterações funcionais do aparelho reprodutor feminino e suas
implicações. Prestar atendimento global à paciente gestante, realizando assistência pré e pós-natal, inclusive nos casos de gestação
e parto de alto risco. Acompanhar a parturiente durante o parto. Realizar cirurgias obstétricas e ginecológicas. Realizar avaliações
solicitadas por outros especialistas e serviços.

EMPREGO 412 – MÉDICO (GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA) - ULTRASSONOGRAFIA
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Requisitos  Mínimos:  Diploma de curso  superior  devidamente  registrado  e fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS; Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia reconhecida pela CNRM ou Título de
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia fornecido pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia e certificado de
atuação na área de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstétrica fornecido pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e
Obstetrícia. Experiência mínima de 06 (seis) meses na área de ultrassonografia / ginecológica e obstétrica.

Atribuições:  Realizar  atendimentos  médicos  dentro  de  sua  área  de  especialidade  ou  área  de  atuação.  Realizar  atendimento
emergencial e eletivo em regime de plantão ou rotina em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos
diagnósticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Realizar,  interpretar e fornecer laudos de exames
ecografias em ginecologia e obstetrícia (ultrassonografias) e medicina fetal.  Realizar procedimentos invasivos em ecografia.  Dar
suporte técnico as demais especialidades médicas e ser responsável pela conservação e manejo dos equipamentos de imagem.

EMPREGO 413  – MÉDICO (INFECTOLOGIA)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Infectologia reconhecida pela CNRM ou Título de Especialista em
Infectologia fornecido pela Sociedade Brasileira de Infectologia.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua
especialidade ou área de atuação. Proceder investigação epidemiológica em colaboração com as equipes das unidades envolvidas e
demais membros do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Discutir e revisar casos levantados pela vigilância epidemiológica.
Avaliar necessidade de precauções nos pacientes com infecções transmissíveis. Atuar na auditoria de antimicrobianos. Elaborar e
desenvolver projetos de pesquisa em controle de infecção hospitalar.  Elaborar rotinas e normas para prevenção e controle das
infecções hospitalares. Dar suporte técnico para as demais especialidades.

EMPREGO 414 – MÉDICO (INTENSIVISTA ROTINEIRO)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Medicina Intensiva – UTI adulto reconhecida pela CNRM OU Título
de Especialista em Medicina Intensiva – UTI Adulto fornecido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de rotina em ambiente
hospitalar,  em UTI  clínica  e  no  pós-operatório,  inclusive  pós-operatório  em cirurgia  cardíaca.  Realizar  todos  os  procedimentos
diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Diagnosticar e tratar doenças graves,
complexas, que requeiram manejo específico na área de Terapia Intensiva, bem como assistir tais pacientes. Operar equipamentos
de  monitorização  e  diagnóstico  de  pacientes.  Planejar  esquemas  terapêuticos.  Discutir  com  médicos  assistentes  condutas  e
prognósticos. Prestar informações à Central de Regulação de Leitos quando solicitado. Avaliar e orientar atendimento nos casos de
cuidados intensivos em áreas fora da UTI. Dar suporte técnico às outras especialidades.

EMPREGO 415 – MÉDICO (NEFROLOGIA)

Requisitos  Mínimos:  Diploma de curso  superior  devidamente  registrado  e fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Nefrologia em serviço reconhecido pela CNRM ou Título de
Especialista em Nefrologia fornecido pela Sociedade Brasileira de Nefrologia.

Atribuições:  Realizar  consultas e atendimentos  médicos efetuando anamnese física e  tratar  pacientes  dentro de  sua  área  de
atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina em ambiente hospitalar
e/ou ambulatorial. Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, em todos os níveis de assistência. Realizar hemodiálise, diálise
peritoneal e CAPD. Atender ambulatório de nefrologia com todo tipo de patologia renal e hipertensão arterial. Atender pacientes com
nefrologia diabética, glomerulopatias e transplantados. Realizar procedimentos hemodialíticos, punção, biópsia renal e transplante
renal. Realizar hemodiálise de baixo fluxo. Implantar cateteres peritoneais para diálise peritoneal  de urgência. Realizar todos os
procedimentos diagnósticos e terapêuticos pertinentes à sua especialidade ou área de atuação.

EMPREGO 416  – MÉDICO (NEONATOLOGIA)

Requisitos Mínimos: Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Neonatologia em serviço reconhecido pela CNRM ou Título de
Especialista em Neonatologia fornecido pela Sociedade Brasileira de Neonatologia.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar prescrição, evolução no prontuário dos pacientes e prestar informações aos familiares.
Realizar  atendimento  emergencial  e  eletivo  assistindo  pacientes  em regime  de  plantão  ou  rotina  em ambiente  hospitalar  e/ou
ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de
atuação.  Diagnosticar,  tratar  e  acompanhar  pacientes  recém-nascidos  internados,  bem como decidir  sobre  sua  alta  hospitalar.
Acompanhar o trabalho de parto e realizar o atendimento do recém-nascido na sala de parto. Operar equipamentos de monitorização
e diagnóstico de pacientes.

EMPREGO 417 – MÉDICO (NEUROCIRURGIA)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
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Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência médica em Neurocirurgia reconhecida pela CNRM ou Título Especialista em
Neurocirurgia fornecido pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento e procedimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de
plantão  ou  rotina  em  ambiente  hospitalar  e/ou  ambulatorial.  Realizar  todos  os  procedimentos  de  diagnósticos  e  terapêuticos
habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Atender, diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes portadores de
distúrbios  e  enfermidades  do  Sistema  Nervoso,  da  coluna  vertebral,  doenças  degenerativas  e  cérebro-vasculares.  Atender  as
urgências  e emergências  relacionadas  aos  traumatismos cranianos  e da  coluna,  hemorragias  cerebrais,  hipertensão tumoral  e
compressão  medular.  Realizar  cirurgias  neurológicas  eletivas  e  de  urgência,  bem  como  prestar  assistência  pós-cirúrgica  aos
pacientes. Avaliar e realizar procedimentos em pacientes recém-nascidos e pediátricos. Realizar avaliações solicitadas por outros
especialistas e serviços.

EMPREGO 418 – MÉDICO (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência médica em Ortopedia e Traumatologia reconhecida pela CNRM ou Título de
Especialista em Ortopedia e Traumatologia fornecido pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.

Atribuições:  Realizar  consultas e atendimentos  médicos efetuando anamnese física e  tratar  pacientes  dentro de  sua  área  de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente  hospitalar  e/ou  ambulatorial.  Realizar  cirurgias  eletivas  e  de  urgência  e  todos  os  procedimentos  diagnósticos  e
terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Avaliar e realizar procedimentos em pacientes recém-
nascidos e pediátricos. Diagnosticar e tratar as doenças do sistema musculoesquelético, afecções congênitas, artroses, traumatismos
de crianças  e  adultos,  quer  por  contusões,  entorses,  distensões,  fraturas,  luxações,  ou  por  politraumatismo  nas  situações  de
emergência. Indicar e realizar imobilizações. Realizar avaliações solicitadas por outros especialistas e serviços.

EMPREGO 419 – MÉDICO (PEDIATRIA CLÍNICA) - ATENÇÃO BÁSICA

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência médica em Pediatria reconhecida pela CNRM ou Título de Especialista em
Pediatria fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua
especialidade ou área de atuação. Coordenar e executar ações preventivas como o programa de aleitamento materno, programa de
imunizações (vacinas), prevenção de acidentes e acompanhamento das orientações necessárias ao crescimento e desenvolvimento
saudável (puericultura). Prestar atendimento pediátrico quando solicitado por outras especialidades diante de situações avaliadas
como de urgência e emergência.

EMPREGO 420 – MÉDICO (PEDIATRIA CLÍNICA) – UPA

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência médica em Pediatria reconhecida pela CNRM ou Título de Especialista em
Pediatria fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua
especialidade ou área de atuação. Coordenar e executar ações preventivas como o programa de aleitamento materno, programa de
imunizações (vacinas), prevenção de acidentes e acompanhamento das orientações necessárias ao crescimento e desenvolvimento
saudável (puericultura). Prestar atendimento pediátrico quando solicitado por outras especialidades diante de situações avaliadas
como de urgência e emergência.

EMPREGO 421 – MÉDICO (PLANTONISTA DE UTI)

Requisitos  Mínimos:  Diploma de curso  superior  devidamente  registrado  e fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Medicina Intensiva – UTI Adulto reconhecida pela CNRM ou Título
de Especialista em Medicina Intensiva – UTI Adulto fornecido pela Associação de Medicina intensiva Brasileira ou Residência Médica em
especialidade clínica ou cirúrgica em serviço reconhecido pela CNRM ou Título de Especialista em especialidade clínica ou cirúrgica
fornecido pela respectiva Sociedade.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente hospitalar, em UTI clínica e no pós-operatório em cirurgia cardíaca. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e
terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Diagnosticar e tratar doenças graves, complexas, que
requeiram manejo específico na área de Terapia Intensiva, bem como assistir tais pacientes. Operar equipamentos de monitorização
e diagnóstico de pacientes. Planejar esquemas terapêuticos. Discutir com médicos assistentes condutas e prognósticos. Prestar
informações à Central de Regulação de Leitos quando solicitado. Avaliar, assistir e orientar atendimento nos casos de cuidados
intensivos em áreas fora da UTI. Dar suporte técnico às outras especialidades.
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EMPREGO 422 – MÉDICO (PSIQUIATRIA) - CAPS

Requisitos  Mínimos:  Diploma de curso  superior  devidamente  registrado  e fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Psiquiatria reconhecida pela CNRM ou Título de Especialista em
Psiquiatria fornecido pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria ou Programa de Formação de Psiquiatra acreditado pela Associação Brasileira
de Psiquiatria.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua
especialidade  ou  área  de  atuação.  Desempenhar  papel  de  referencial  terapêutico,  gerenciando  casos;  Realizar  acolhimento  e
reacolhimento dos usuários que buscam o serviço de Saúde Mental para tratamento, bem como o acompanhamento terapêutico e
visitas domiciliares.  Acompanhar,  orientar,  assessorar e promover  trabalhos com os familiares.  Promover e participar  de grupos
terapêuticos, operacionais e oficinas. Participar de discussões e estudos de caso em equipe interdisciplinar de saúde mental e de
outras especialidades. Colaborar na implantação de políticas públicas de saúde e as que promovam a reinserção de jovens e adultos
e sua circulação social. Realizar avaliações solicitadas por outros especialistas e serviços.

EMPREGO 423 – MÉDICO (PSIQUIATRIA) - HOSPITAL

Requisitos  Mínimos:  Diploma de curso  superior  devidamente  registrado  e fornecido  por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Psiquiatria reconhecida pela CNRM ou Título de Especialista em
Psiquiatria fornecido pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria ou Programa de Formação de Psiquiatra acreditado pela Associação Brasileira
de Psiquiatria.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou rotina
em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua
especialidade  ou  área  de  atuação.  Desempenhar  papel  de  referencial  terapêutico,  gerenciando  casos;  Realizar  acolhimento  e
reacolhimento dos usuários que buscam o serviço de Saúde Mental para tratamento, bem como o acompanhamento terapêutico e
visitas domiciliares.  Acompanhar,  orientar,  assessorar e promover  trabalhos com os familiares.  Promover e participar  de grupos
terapêuticos, operacionais e oficinas. Participar de discussões e estudos de caso em equipe interdisciplinar de saúde mental e de
outras especialidades. Colaborar na implantação de políticas públicas de saúde e as que promovam a reinserção de jovens e adultos
e sua circulação social. Realizar avaliações solicitadas por outros especialistas e serviços.

EMPREGO 424 – MÉDICO (RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente registrado  e fornecido por  Instituição  reconhecida pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Radiologia e Diagnostico por Imagem, reconhecida pela CNRM ou
Título de Especialista em Radiologia e Diagnostico por Imagem, fornecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnostico por Imagem.

Atribuições:  Realizar  atendimentos  médicos  dentro  de  sua  área  de  especialidade  ou  área  de  atuação.  Realizar  atendimento
emergencial e eletivo em regime de plantão ou rotina em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos
diagnósticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Realizar,  interpretar e fornecer laudos de exames
radiológicos,  ecografias  (ultrassonografias),  tomografias  computadorizadas,  mamografias,  ecografias  mamárias  e  ressonâncias
magnéticas. Realizar procedimentos invasivos em mastologia e ecografia. Orientar os técnicos em radiologia. Dar suporte técnico as
demais especialidades médicas e ser responsável pela conservação e manejo dos equipamentos de imagem.

EMPREGO 425 – MÉDICO (RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM  - ECOGRAFISTA)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente registrado  e fornecido por  Instituição  reconhecida pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Radiologia e Diagnostico por Imagem, reconhecida pela CNRM ou
Título de Especialista em Radiologia e Diagnostico por Imagem, fornecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnostico por Imagem.
Experiência mínima de 06 (seis) meses na área de Ecografia – procedimentos invasivos.

Atribuições:  Realizar  atendimentos  médicos  dentro  de  sua  área  de  especialidade  ou  área  de  atuação.  Realizar  atendimento
emergencial e eletivo em regime de plantão ou rotina em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos
diagnósticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Realizar,  interpretar e fornecer laudos de exames
radiológicos,  ecografias  (ultrassonografias),  tomografias  computadorizadas,  mamografias,  ecografias  mamárias  e  ressonâncias
magnéticas. Realizar procedimentos invasivos em mastologia e ecografia. Orientar os técnicos em radiologia. Dar suporte técnico as
demais especialidades médicas e ser responsável pela conservação e manejo dos equipamentos de imagem.

EMPREGO 426 –MÉDICO (RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM  - MAMOGRAFISTA) 

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente registrado  e fornecido por  Instituição  reconhecida pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Radiologia e Diagnostico por Imagem, reconhecida pela CNRM ou
Título de Especialista em Radiologia e Diagnostico por Imagem, fornecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnostico por Imagem.
Experiência mínima de 06 (seis) meses na área de Mamografia – procedimentos invasivos.

Atribuições:  Realizar  atendimentos  médicos  dentro  de  sua  área  de  especialidade  ou  área  de  atuação.  Realizar  atendimento
emergencial e eletivo em regime de plantão ou rotina em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos
diagnósticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Realizar,  interpretar e fornecer laudos de exames
radiológicos,  ecografias  (ultrassonografias),  tomografias  computadorizadas,  mamografias,  ecografias  mamárias  e  ressonâncias
magnéticas. Realizar procedimentos invasivos em mastologia e ecografia. Orientar os técnicos em radiologia. Dar suporte técnico as
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demais especialidades médicas e ser responsável pela conservação e manejo dos equipamentos de imagem.

EMPREGO 427 – MÉDICO (SAÚDE COLETIVA) - 100h

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS.

Atribuições:  Realizar  consultas e atendimentos  médicos efetuando anamnese física e  tratar  pacientes  dentro de  sua  área  de
especialidade ou área de atuação. Realizar prescrição, evolução no prontuário dos pacientes e prestar informações aos familiares.
Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Prestar
atendimento médico integral  à  saúde das pessoas, das famílias e das comunidades,  tanto em ambulatório  como em domicílio.
Integrar o trabalho da equipe multiprofissional de saúde nas Unidades de Saúde. Participar das instâncias de controle social do SUS
no seu território de atuação, conforme planejamento institucional.

EMPREGO 428 – MÉDICO (SAÚDE COLETIVA) - 200h

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS.

Atribuições:  Realizar  consultas e atendimentos  médicos efetuando anamnese física e  tratar  pacientes  dentro de  sua  área  de
especialidade ou área de atuação. Realizar prescrição, evolução no prontuário dos pacientes e prestar informações aos familiares.
Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Prestar
atendimento médico integral  à  saúde das pessoas, das famílias e das comunidades,  tanto em ambulatório  como em domicílio.
Integrar o trabalho da equipe multiprofissional de saúde nas Unidades de Saúde. Participar das instâncias de controle social do SUS
no seu território de atuação, conforme planejamento institucional.

EMPREGO 429 – MÉDICO (UROLOGIA)

Requisitos Mínimos:  Diploma de curso superior,  devidamente  registrado  e fornecido por  instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da
Educação, em Medicina. Registro no CREMERS. Residência Médica em Urologia reconhecida pela CNRM ou Título de Especialista em
Urologia fornecido pela Sociedade Brasileira de Urologia.

Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de
especialidade ou área de atuação. Realizar atendimento emergencial e/ou eletivo assistindo pacientes em regime de plantão ou
rotina em ambiente hospitalar e/ou ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes
à sua especialidade ou área de atuação. Investigar, diagnosticar, tratar e acompanhar pacientes portadores de doenças urológicas.
Executar  procedimentos  de  fluxometria  urinária,  urodinâmica,  endoscopia  urinária  (uretroscopia  e  cistoscopia),  bem  como
ultrasonografia específica do aparelho urinário e outros que tenham correlação com a urologia. Realizar avaliações solicitadas por
outros especialistas e serviços.

Anexo I – Dos Requisitos e Atribuições dos Empregos – Edital de Abertura nº 01/2020 – Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo Página 7 de 7


