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NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA / ADULTO

Requisitos: Diploma,  devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina e certificado de
conclusão de residência médica em medicina intensiva reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título de
especialidade  em  Medicina  Intensiva  reconhecida  pela  Associação  de  Medicina  Intensiva  Brasileira  (AMIB)  ou  certificado  de
conclusão de pós-graduação em especialização em Terapia Intensiva, realizada em território brasileiro e em instituição brasileira de
ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação ou comprovação de experiência profissional de no mínimo 2 (dois) anos de
trabalho como médico plantonista em terapia intensiva.

Descrição Sumária das Atribuições:  Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e  executar atividades relacionadas ao
atendimento a pacientes internados na unidade de terapia intensiva e conforme as necessidades destes,  incluindo diagnóstico,
conduta terapêutica e observando o contido no Código de Ética Médica; realizar atividades técnico-administrativas que se fizerem
necessárias para a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento médico e a proteção da saúde individual e coletiva;
cumprir  com sua escala de plantão previamente construída e informada pela Chefia da UTI;  acompanhar  as visitas médicas e
multidisciplinares que acontecem no seu plantão, junto com o diarista e coordenador de equipe, participando das discussões e
tomadas de decisão; participar de reuniões clínicas realizadas pela Coordenação de UTI ou outras lideranças médicas,  quando
convocado; realizar os devidos e co mpletos registros em prontuários, livros de ocorrências, formulários e outros anexos pertinentes à
realização de suas atividades; participar de programas de treinamento e executar outras atividades de interesse ou pertinentes à área
de trabalho. 

CARGO 402: MÉDICO - NEONATOLOGIA

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de  curso  de  graduação  de  nível  superior  em  medicina,  expedido  por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional  de  Medicina;  e  certificado  de
residência  médica  em  Pediatria  com  área  de  atuação Neonatologia  reconhecido  pelo  Ministério  da  Educação  ou  Certificado  de
Atuação  em  neonatologia  reconhecido  pela  Sociedade  Brasileira  de  Pediatria  (SBP)/AMB  ou  certificado  de conclusão  de  residência
médica  em  Pediatria  reconhecida  pela  Comissão  Nacional  de  Residência  Médica  ou  título  de  especialista  em  pediatria
reconhecido  pela  Sociedade  Brasileira de  Pediatria  (SBP)/AMB.

Descrição Sumária das Atribuições: Planejar,  organizar,  coordenar,  supervisionar,  avaliar  e  executar atividades  relacionadas
ao  atendimento  de  recém-nascidos,  em  todos  os  níveis  de  complexidade  da  neonatologia,  estabelecendo  diagnóstico,
conduta  terapêutica,  clínica  e(ou) cirúrgica,  observando  o  contido  no  Código  de  Ética  Médica;  realizar  atividades  técnico-
administrativas que se fizerem necessárias para a eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento  médico  e  a  proteção  da
saúde  individual  e  coletiva;  participar  de  programas  de treinamento  e  atualização  na  área,  promovendo  a  melhoria
assistencial   ao  recém-nascido; realizar  transporte  de  recém  nascidos  e  executar  outras  atividades  de  interesse  ou
pertinentes à  área  de  trabalho.

CARGO 403: MÉDICO - PEDIATRIA

Requisitos: Diploma, devidamente  registrado, de conclusão  de  curso  de graduação  de  nível  superior  em  medicina,  expedido  por
instituição  de  ensino  superior  reconhecida  pelo  Ministério  de  Educação;  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina;  e certificado
de  residência  médica  em  Pediatria  reconhecido  pela omissão  Nacional  de  Residência  Médica  ou  declaração  de  que  tenha
concluído  75%  das  atividades  em  Programa  de Pediatria  ou  certificado  de  conclusão  de  pós-graduação  ou  especialização  em
Pediatria, realizada  em  território  brasileiro  e  em  instituição  brasileira  de  ensino  superior  reconhecida pelo  Ministério  de  Educação,
com  duração  de  dois  anos  e  carga  horária  mínima  de  1800 horas  por  ano  ou  título  de  especialista  em  Pediatria  reconhecido
pela  Associação  Médica Brasileira  (AMB)  ou  comprovação  de  atuação  em  atividades  profissionais  na  especialidade de  Pediatria  no
período  de  04  (quatro)  anos  consecutivos.

Descrição Sumária das Atribuições:  Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades relacionadas ao
atendimento  a  pacientes,  estabelecendo  diagnóstico,  conduta  terapêutica,  clínica  e/ou  cirúrgica,  observando  o   contido  no
Código  de  Ética  Médica;  realizar atividades  técnico-administrativas  que  se  fizerem  necessárias  para  a  eficiência  e  eficácia
das ações  que  visam  o  tratamento  médico  e  a  proteção  da  saúde  individual  e  coletiva;  participar de programas de
treinamento; executar outras atividades de interesse ou pertinentes à área de trabalho. O médico pediatra deve ser capaz de realizar
atendimento assistencial específico às crianças,  desde  o  nascimento  até  a  adolescência,  examinando-as  e  prescrevendo
cuidados pediátricos  ou  tratamentos,  para  avaliar,  preservar  ou  recuperar  sua  saúde,  em  serviços  de emergência  pediátrica,
unidades  de  internação,  atendimento  ambulatorial  e  atenção  domiciliar,  além  de  executar  atividades  de  cuidado  paliativo;
atendimento  ao  recém-nascido  em sala  de  parto  e  em  alojamento  conjunto;  realizar  remoções/transporte  dos  pacientes.
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CARGO 403: MÉDICO - ANESTESIOLOGIA

Requisitos: Diploma,  devidamente  registrado,  de  conclusão  de curso  de  graduação  de  nível  superior  em  medicina,  expedido  por
instituição  de  ensino superior  reconhecida  pelo  Ministério  de  Educação;  Registro  profissional  no  Conselho  Regional  de  Medicina;
certificado  de  conclusão  de  Residência  Médica  em  Anestesiologia, reconhecido  pela  Comissão  Nacional  de  Residência  Médica,  ou
Título  de  especialista  em Anestesiologia,  reconhecido  pela  Associação  Médica  Brasileira  e  registrado  no  Conselho Regional  de
Medicina  ou  declaração  de  que  tenha  concluído  75%  das  atividades  em  Programa  de  Residência  Médica  em  Anestesiologia,  na
data  da  submissão  do  referido  documento. 

Descrição Sumária das Atribuições: Planejar,  organizar,  coordenar,  supervisionar,  avaliar  e  executar atividades  relacionadas
ao  atendimento  em  anestesiologia  a  pacientes  nos  ambientes  de centro  cirúrgico,   da  medicina  perioperatória,   em
procedimentos  que  demandem  sedação, consultas  pré-anestésicas  e  atividades  afins,  de  todas  as  idades,  estabelecendo
diagnóstico,  conduta  terapêutica,   clínica  e/ou  anestésica,   observando  o  contido  no  Código  de  Ética Médica;   realizar
atividades  técnico-administrativas  que  se  fizerem  necessárias  para  a  eficiência e eficácia das ações que visam o tratamento
médico e a proteção da saúde individual e coletiva; participar de programas de treinamento; executar outras atividades de interesse
ou pertinentes  à  área  de  trabalho.
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