
 
PORTARIA CONJUNTA SAD/HEMOPE Nº 63, DE 02/07/2009 

ANEXO I 
 

a) QUADRO DE VAGAS, LOTAÇÃO e REMUNERAÇÃO 

Lotação: Diretoria de Hemoterapia – Recife 

LOTAÇÃO 
FUNÇÃO/ 

ESPECIALIDADE 

REGIME DE 
TRABALHO REMUNERAÇÃO 

VAGAS 

GERAIS 

VAGAS 
RESERVADAS A 
PORTADORES DE 
NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

TOTAL 

Recife Tec. Laboratório Diarista 400,00  3 1 4 

Recife Tec. Laboratório Plantonista 520,00  3 1 4 

Recife Enfermeiro Plantonista 1.854,00  3 1 4 

Recife Aux.de 
Laboratório Diarista 400,00  1 0 1 

Recife Tec.de 
Enfermagem Plantonista 520,00  1 0 1 

Recife Médico 
Hematologista Diarista 2.090,00  1 1 1 

Recife Médico Clínico Plantonista 3.190,00  4 1 5 

Recife Aux. de 
Enfermagem Diarista 400,00  2 0 2 

Recife Aux. de 
Enfermagem Plantonista 520,00  12 1 13 

Total para a lotação: 30 5 35 
  
Lotação: Gerência de Interiorização - Interior do Estado 

LOTAÇÃO 
FUNÇÃO/ 

ESPECIALIDADE 

REGIME 
DE 
TRABALHO

REMUNERAÇÃO
VAGAS 

GERAIS

VAGAS 
RESERVADAS A 
PORTADORES 
DE 
NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

TOTAL 

Petrolina Médico 
Hematologista Diarista 2.090,00  1 0 1 

Petrolina Auxiliar de 
Enfermagem Diarista 400,00  1 0 1 

Palmares Médico Clínico Diarista 2.090,00  1 0 1 

Garanhuns Médico Clínico Diarista 2.090,00  1 0 1 

Garanhuns Farmacêutico Diarista 1.030,00  1 0 1 

Garanhuns Biomédico Diarista 1.030,00  1 0 1 

Arcoverde Médico Clínico Diarista 2.090,00  1 0 1 

Salgueiro Médico Clínico Diarista 2.090,00  1 0 1 



Ouricuri Médico Clínico Diarista 2.090,00  1 0 1 

Caruaru Biomédico Diarista 1.030,00  1 0 1 

Caruaru Assistente Social Diarista 1.030,00  1 0 1 

Serra 
Talhada Médico Clínico Diarista 2.090,00  1 0 1 

Serra 
Talhada Assistente Social Diarista 1.030,00  1 0 1 

Total para a lotação: 13 0 13 
  

Lotação: Diretoria de Hematologia - Recife 

LOTAÇÃO 

FUNÇÃO/ 

ESPECIALIDAD
E 

REGIME DE 
TRABALHO REMUNERAÇÃO 

VAGAS 

GERAIS 

VAGAS 
RESERVADAS 
A 
PORTADORES 
DE 
NECESSIDADE
S ESPECIAIS 

TOTAL 

UNIHEMATO Médico 
Hematologista Diarista 2.090,00  1 0 1 

UNIHEMATO Médico Pediatra Diarista 2.090,00  1 0 1 

UNIHEMATO Médico Clínico Plantonista 3.190,00  3 0 3 

UNIHEMATO Médico 
Intensivista Plantonista 3.190,00  1 0 1 

UNIHEMATO Tec. Laboratório Diarista 400,00  1 0 1 

UNIHEMATO Fisioterapêuta Diarista 1.030,00  1 0 1 

UNIENF Enfermeiro Diarista 1.030,00  2 0 2 

UNIENF Enfermeiro  Plantonista 1.854,00  8 1 9 

UNIENF Aux. 
Enfermagem  Plantonista 520,00  17 1 18 

UNILABE Médico 
Hematologista Diarista 2.090,00  1 0 1 

UNILABE Aux. 
Enfermagem Diarista 400,00  2 0 2 

UNILABE Biomédico Diarista 1.030,00  3 1 4 

UNILABE Químico Diarista 1.030,00  1 0 1 

UNILABE Biólogo Diarista 1.030,00  1 0 1 

UNILABE Téc. Laboratório Diarista 400,00  1 0 1 

CTMO Enfermeiro Plantonista 1.854,00  2 0 2 

CTMO Médico Clínico Plantonista 3.190,00  3 0 3 

Total para a lotação: 49 3 52 

  



 

 

Lotação: Gerência de Produção de Hemoderivados – Recife 

 LOTAÇÃO 
FUNÇÃO/ 

ESPECIALIDADE 

REGIME 
DE 
TRABALHO

REMUNERAÇÃO 
VAGAS 

GERAIS 

VAGAS 
RESERVADAS A 
PORTADORES 
DE 
NECESSIDADE
S ESPECIAIS 

TO
TA
L 

  Recife Farmacêutico Bioquímico Diarista 1.030,00  1 0 1 

Total para a lotação: 1 0 1 

Lotação: Ações Farmacêuticas - Recife 

LOTAÇÃO FUNÇÃO/ESPECIALIDAD
E 

REGIME 
DE 
TRABALHO

REMUNERAÇÃO 
VAGAS 

GERAIS 

VAGAS 
RESERVADAS A 
PORTADORES 
DE 
NECESSIDADE
S ESPECIAIS 

TO
TA
L 

  Recife Aux. Enfermagem Plantonista 520,00  4 1 5 

Total para a lotação: 4 1 5 

Lotação: Assessoria Jurídica - Recife 

LOTAÇÃO FUNÇÃO/ESPECIALIDAD
E 

REGIME 
DE 
TRABALHO

REMUNERAÇÃO 
VAGAS 

GERAIS 

VAGAS 
RESERVADAS A 
PORTADORES 
DE 
NECESSIDADE
S ESPECIAIS 

TO
TA
L 

  Recife Advogado Diarista 1.680,00  3 0 3 

Total para a lotação: 3 0 3 

b) SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 

FUNÇÃO/ESPECIALIDADE: MÉDICO INTENSIVISTA 

Evoluir e prescrever os pacientes internados na UTI do Hospital Hemope; manusear 
adequadamente ventiladores mecânicos e monitores multiparamétricos; avaliar pacientes 
graves nas dependências do Hemope, quando solicitado; participar de reuniões clínicas e 
administrativas; realizar toda a burocracia necessária ao registro de pacientes na Central de 
Regulação de Leitos da SES-PE, quando da admissão, alta ou necessidade de vaga em outra 
UTI para transferência; preencher toda documentação exigida pelo SUS; supervisionar e 
orientar as atividades da equipe multidisciplinar da UTI, na ausência do coordenador médico 
responsável. 

FUNÇÃO/ESPECIALIDADE: MÉDICO HEMATOLOGISTA 

Coordenar, supervisionar e efetuar atividades de triagem clinica na área da hemoterapia, 
responsabilizar-se por todas as atividades médicas e administrativas desenvolvidas em um 
serviço de hemoterapia e hematologia; zelar pelo cumprimento das normas técnicas vigentes; 
responsabilizar-se pela adequação das indicações da transfusão de hemocomponentes; 



evoluir, prescrever, tratar e acompanhar os pacientes do Hospital HEMOPE; diagnosticar os 
casos de incidentes transfusionais e participar do programa de hemovigilância; realizar triagem 
clinica dos doadores de sangue; atender o doador com sorologia reagente e ou inconclusiva; 
efetuar exames laboratoriais de competência médica com capacitação na análise e confecção 
de laudos de mielogramas, imunofenotipagem e de biópsias de medula óssea além de 
capacidade técnica para o diagnóstico das doenças hematológicas e onco-hematológicas; 
colaborar com atividades de pesquisas. 

FUNÇÃO/ESPECIALIDADE: MÉDICO CLÍNICO 

Coordenar, supervisionar e efetuar exames médicos; emitir diagnósticos; prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; realizar palestras educativas na sua 
área de formação; responsabilizar-se por todas as atividades médicas e administrativas 
desenvolvidas em um serviço de hemoterapia e hematologia; zelar pelo cumprimento das 
normas técnicas vigentes; realizar triagem clinica dos doadores de sangue; participar de 
coletas externas de sangue; atender o doador com sorologia reagente e ou inconclusiva. 

FUNÇÃO/ESPECIALIDADE: MÉDICO PEDIATRA 

Coordenar, supervisionar e efetuar exames médicos; emitir diagnósticos; prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidades na 
área pediátrica, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; realizar palestras 
educativas na sua área de formação; responsabilizar-se por todas as atividades médicas e 
administrativas desenvolvidas em um serviço de hematologia; zelar pelo cumprimento das 
normas técnicas vigentes. 

FUNÇÃO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Realizar exames sorológicos, imunohematológicos, de compatibilidade em pacientes e 
doadores de sangue; realizar rotinas de fracionamento do sangue e técnicas em produção de 
hemocomponentes; supervisionar as condições de funcionamento dos equipamentos da 
unidade; assistir aos técnicos de nível superior. 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Realizar trabalhos de limpeza nos materiais e equipamentos utilizados nas áreas da 
hemoterapia; executar as tarefas específicas de lavagem e esterilização; prestar apoio à 
supervisão da área; realizar outras tarefas correlatas, compatíveis com a sua categoria 
funcional. 

FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL 

Elaborar estratégias de captação de doadores de sangue; realizar palestras para diferentes 
comunidades em municípios pernambucanos; educar, informar e motivar grupos a se 
candidatarem para a doação de sangue; participar de coletas externas, realizar trabalho de 
captação hospitalar; participar dos programas específicos para doação de sangue. 

FUNÇÃO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

Realizar e interpretar exames laboratoriais: imunológicos, sorológicos, bioquímicos, de 
coagulação, histocompatibilidade e outros; participar da produção de hemoterápicos; realizar o 
controle de qualidade das substâncias produzidas; participar da orientação de estagiários; 
supervisionar e orientar as atividades dos laboratoristas e auxiliares de analises, na preparação 
e na realização de exames laboratoriais; elaborar e emitir relatórios; implantar o programa de 
boas Práticas de Fabricação da unidade de Produção Industrial; implantar o programa de boas 
Práticas de Fabricação da unidade de Produção Industrial; planejar, desenvolver e aplicar as 
boas práticas de fabricação conforme a legislação vigente; planejar, promover, avaliar e 



documentar treinamentos em boas práticas e em outras atividades necessárias a garantia da 
qualidade; controlar a documentação da Qualidade industrial da GPH; executar técnicas de 
produção de hemoderivados; executar técnicas de controle de qualidade de Hemoderivados; 
desenvolver ações relacionadas à pesquisa, produção e controle de qualidade de 
hemoderivados.  

FUNÇÃO: BIOLOGO 

Realizar testes laboratoriais; orientar e supervisionar as técnicas biológicas usadas nas rotinas 
de serviços; emitir laudos e pareceres; elaborar relatórios; realizar dosagens bioquímicas 
manuais ou em aparelho automatizado; analisar os resultados dos exames realizados; 
assessorar e/ou supervisionar as rotinas dos laboratórios. 

FUNÇÃO: QUÍMICO 

Realizar métodos e técnicas em Biologia Molecular, incluindo extração de ácidos nucléicos, 
PCR, RT-PCR e PCR em tempo real; Preparo de soluções e reagentes das técnicas acima 
mencionadas e demais áreas da Fundação Hemope, padronização e controle de qualidade; 
formular e elaborar estudos,projetos ou pesquisas cientìfica básicas e aplicadas relacionadas 
as atividades desenvolvidas na Fundação Hemope.Orientar e supervisionar as técnicas 
biológicas usadas nas rotinas de serviços,emitir laudos,pareceres e realizar outras atividades 
afins. 

FUNÇÃO: BIOMÉDICO 

Executar, conforme disposições legais vigentes, o processamento do sangue total em 
hemocomponentes; realizar os testes sorológicos e imunohematológicos no sangue do doador, 
bem como os testes pre-transfusionais na amostra do receptor (paciente); na área da Biologia 
Molecular, realizar exames laboratoriais de DNA/RNA, referentes a doenças infecciosas 
firmando os laudos dos exames; realizar leitura de lâminas para diagnósticos e definição 
morfológica de doenças hematológicas. 

FUNÇÃO: FISIOTERAPÊUTA 

Executar fisioterapia motora de pacientes internados e em atendimento ambulatorial; promover 
a restauração e conservação da integridade física do paciente; restabelecer deficiências 
musculares; recuperar dificuldades motoras; aplicar as técnicas adequadas para a recuperação 
física do paciente; através de massagens, recursos mecânicos, agentes naturais como água, 
ar, luz, pressão, entre outros; executar tratamento profilático e terapêutico respiratório, inclusive 
manuseando equipamentos de ventilação mecânica; supervisionar as atividades burocráticas e 
técnicas que lhe dizem respeito e colaborar na elaboração de relatórios e dados estatísticos; 
desempenhar outras atividades correlatas, compatíveis com a função. 

FUNÇÃO: ADVOGADO 

Desempenhar as atividades de análise de processos administrativos com a respectiva emissão 
de parecer, digitado pelo próprio servidor; realizar análise e emissão de opinativo acerca de 
consultas no âmbito da Fundação Hemope; pesquisar através da Internet sobre assuntos de 
interesse da Fundação; participar de audiências, prestar assessoramento técnico-jurídico às 
diversas áreas da Fundação; realizar defesa judicial dos interesses da Fundação Hemope , 
bem como análise de editais de licitações e elaboração de contratos administrativos. 

FUNÇÃO: ENFERMEIRO 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Coordenar, planejar, organizar, supervisionar e executar 
atividades de enfermagem que exijam conhecimentos científicos e capacidade de tomar 
decisões imediatas, especialmente nos caos de pacientes graves e com risco de vida, 
utilizando-se de processos de rotina e ou específicos para possibilitar a proteção e a 



recuperação da saúde individual ou coletiva; realizar consulta de enfermagem; programar e 
realizar capacitação e treinamentos para a equipe de enfermagem; prescrever a assistência de 
enfermagem; preparar sala de cirurgia, instrumentar e auxiliar na coleta de medula óssea; 
preparar medicação em capela de fluxo laminar; preparar e administrar quimioterápicos; prestar 
cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e realizar procedimentos invasivos; 
auxiliar no transporte de pacientes graves; colher material para exames laboratoriais; prestar 
cuidados diretos ao paciente grave. 

FUNÇÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Verificar os sinais vitais dos pacientes internados e doadores de sangue; preparar e administrar 
medicamentos aos pacientes; preparar e administrar venóclises, e transfusões de 
hemocomponentes; introduzir sondas nasogástricas, vesicais e retais; realizar lavagens 
gástricas e intestinais; realizar lavagens e medir resíduo gástrico quando necessário; realizar 
flebotomias; colher amostras para realização de exames; anotar no prontuário de enfermagem 
as ocorrências apresentadas pelo paciente; conferir a administração das medicações 
prescritas; verificar as necessidades da unidade em que está internado o paciente; 
supervisionar as atividades burocráticas e técnicas que lhe dizem respeito e esclarecer as 
duvidas das auxiliares de enfermagem; colaborar na elaboração de relatórios e dados 
estatísticos; supervisionar e controlar os cuidados com a esterilização do material utilizado; 
participar das atividades de controle de infecção hospitalar; assistir ao pessoal de nível superior 
da área de saúde; desempenhar outras tarefas correlatas, compatíveis com a função. 

FUNÇÃO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Observar, reconhecer e descrever ao nível de sua formação profissional sinais e sintomas do 
paciente; realizar controle hídrico; aplicar oxigenoterapia, nebulização, calor ou frio; realizar 
testes e preparar sua leitura para subsídio de diagnóstico; prestar cuidados de enfermagem pré 
e pós-operatório; circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; verificar sinais 
vitais dos pacientes internados e doadores de sangue; preparar e administrar medicamentos 
aos pacientes (vias orais, parenterais, retais); instalar transfusões e hemoderivados; conferir no 
prontuário as medicações prescritas e administradas; manusear cateter venoso central; 
preparar o paciente para consultas, exames e tratamento; anotar no prontuário de enfermagem 
as ocorrências gerais apresentadas pelo paciente; executar atividades de desinfecção e 
esterilização; realizar transportes de pacientes para exames; colher material para exames 
laboratoriais. 

 

 


