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ANEXO II 
 

QUADRO DE  ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E REMUNERAÇÃO 
 

FUNÇÃO REQUISITO ATRIBUIÇÕES 
REMUNERAÇÃO 

(R$) 

Médico 
Intensivista 
Pediátrico 

Curso superior 
em Medicina e 
Título de 
Especialista 
concedido pela 
Respectiva 
Sociedade de 
Classe ou 
Residência 
Médica na 
Especialidade  

Evoluir e prescrever os pacientes 
pediátricos internados na UTI do 
Hospital; manusear adequadamente 
ventiladores mecânicos e monitores 
multiparamétricos; avaliar 
pacientespediátricos graves nas 
dependências do Hospital, quando 
solicitado; participar de reuniões 
clínicas e administrativas; realizar 
toda a burocracia necessária ao 
registro de pacientes pediátricos, 
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. 

5.000,00 

Médico 
Hematologista/ 
Hemoterapeuta 

 

Curso superior 
em Medicina e 

Título de 
Especialista 

concedido pela 
Respectiva 

Sociedade de 
Classe ou 
Residência 
Médica na 

Especialidade 

Coordenar, supervisionar e efetuar 
exames médicos; emitir 
diagnósticos; Prescrever 
medicamentos e realizar outras 
formas de tratamentos para diversos 
tipos de enfermidades na 
especialidade de hematologia e 
hemoterapia, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou 
terapêutica;Realizar atividades de 
pesquisas, palestras educativas na 
sua área de formação para promover 
a saúde e o bem-estar do paciente; 
responsabilizar-se por todas as 
atividades medicas técnicas e 
administrativas desenvolvidas em 
um serviço de hemoterapia; zelar 
pelo cumprimento das normas 
técnicas vigentes; responsabilizar-se 
pela adequação das indicações da 
transfusão de hemocomponentes; 
acompanhar os pacientes do 
Hospital da UPE em relação a 
indicação do hemocomponentes; 
elaborar protocolos de terapia 

5.000,00 
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transfusional; 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; executar 
outras atividades correlatas e assistir 
aos estudantes que estiverem em 
treinamento na UPE. 
 

 
Biomédico 

Curso Superior 
Completo em 
Farmácia, 

Biomedicina ou 
Bioquímica 

Realizar e interpretar exames 
laboratoriais: imunológicos na 
amostra do receptor, sorológicos; 
realizar o controle de qualidade dos 
reagentes e hemocomponentes; 
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 
laboratório de imunohematologia; 
planejar, promover, avaliar e 
documentar treinamentos em boas 
práticas e em outras atividades 
necessárias a garantia da qualidade; 
acompanhar os processos de 
abastecimento e aquisição de 
insumos necessários por meio 
licitação; manter abastecido o setor 
técnico com material necessário para 
execução das tarefas diárias ; 
supervisionar o uso das EPIs 
(equipamento de produção de 
individuais) e noções intermediárias 
de informática e assistir aos 
estudantes que estiverem em 
treinamento na UPE. 

 

1.720,00 

Técnico de 
Laboratorio 

Ser técnico de 
laboratório com 
experiência 
profissional 

comprovada de no 
mínimo de 6 (seis) 

meses em 
laboratório de 

Realizar exames sorológicos, 
imunohematológicos, de 
compatibilidade em pacientes e 
doadores de sangue; realizar rotinas 
de fracionamento do sangue; 
supervisionar as condições de 
funcionamento dos equipamentos, 
que tem alarmes visuais e sonoros 

700,00 
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imunohematologia. 
 

da unidade; assistir aos técnicos de 
nível superior e noções 
intermediárias de informática e 
assistir aos estudantes que 
estiverem em treinamento na UPE. 

 

Técnico em 
Enfermagem 

Curso Técnico em 
Enfermagem 
Realizado em 
Instituição 

Credenciada 

Verificar os sinais vitais dos 
pacientes internados antes das 
hemotransfusões; preparar e 
administrar venóclises, e transfusões 
de hemocomponentes; realizar 
flebotomias; colher amostras para 
realização de exames 
imunohematológicos; anotar no 
prontuário de enfermagem as 
ocorrências apresentadas pelo 
paciente; 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, supervisionar as condições 
de funcionamento dos 
equipamentos, que tem alarmes 
visuais e sonoros da unidade e 
noções intermediárias de informática 
e assistir aos estudantes que 
estiverem em treinamento na UPE. 

 

700,00 

 
 

 


