
ANEXO I 
QUADRO DE VAGAS 

 

I – VAGAS POR CARGO, ESPECIALIDADE/FUNÇÃO, COM RESERVA PARA PESSOAS 
COM DEFICIENCIA. 

CARGO 
ESPECIALIDADE 

/FUNÇÃO 

 

QUANTITATIVO DE VAGAS 

LOTAÇÃO 
DE 

CLASSIFICA
ÇÃO GERAL 

RESERVADAS 
(PCD) 

TOTAL DE 
VAGAS POR 

ESPECIALIDADE 

/FUNÇÃO 

HEMO-
MÉDICO 

MÉDICO 
HEMATOLOGISTA 

Hospital 
Hemope 

1 diarista - 

2 
Hemocentro 
Recife 

1 plantonista - 

MÉDICO CLÍNICO 

(diarista) 

Hemope 
Limoeiro 

1 - 

9 

Hemope 
Palmares 

1 - 

Hemope 
Caruaru 

1 - 

Hemope 
Garanhuns 

1 - 

Hemope 
Arcoverde 

1 - 

Hemope 
Salgueiro 

1 - 

Hemope 
Petrolina 

1 - 

Hemope 
Ouricuri 

1 - 

Hemope 
Serra 
Talhada 

1 - 

HEMO-
TÉCNICO 
CIENTÍFICO 

FARMACÊUTICO/
BIOMÉDICO 

Hospital 
Hemope 

1 - 

6 
Hemocentro 
Recife 

1 - 

Hemope 
Palmares 

1 - 



Hemope 
Garanhuns 

1 - 

Hemope 
Salgueiro 

1 - 

Hemope 
Serra 
Talhada 

1 - 

ENFERMEIRO Hospital 
Hemope 

1 - 

9 

Hemocentro 
Recife 

1 - 

Hemope 
Caruaru 

1 - 

Hemope 
Garanhuns 

1 - 

Hemope 
Arcoverde 

1 - 

Hemope 
Salgueiro 

1 - 

Hemope 
Petrolina 

1 - 

Hemope 
Ouricuri 

1 - 

Hemope 
Serra 
Talhada 

1 - 

NUTRICIONISTA Hospital 
Hemope 

2 - 2 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

Hemocentro 
Recife 

1 - 

6 

Hemope 
Palmares 

1 - 

Hemope 
Garanhuns 

1 - 

Hemope 
Arcoverde 

1 - 

Hemope 
Ouricuri 

1 - 

Hemope 
Serra 
Talhada 

1 - 



FISIOTERAPEUTA Hospital 
Hemope 

1 Plantonista - 1 

 
PSICOLOGO Hemocentro 

Recife 
1 - 1 

HEMO-
ASSISTENTE 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

Hospital 
Hemope 

6 
(plantonista) 

1 

26 

Hemocentro 
Recife 

11 
5 (plantonista) 
6 (diarista) 

1 

Hemope 
Limoeiro 

1(plantonista) - 

Hemope 
Palmares 

1(plantonista) - 

Hemope 
Caruaru 

1(plantonista) - 

Hemope 
Garanhuns 

1(plantonista) - 

Hemope 
Arcoverde 

1(plantonista) - 

Hemope 
Salgueiro 

1(plantonista) - 

Hemope 
Petrolina 

1(plantonista) - 

Hemope 
Ouricuri 

1(plantonista) - 

Hemope 
Serra 
Talhada 

1(plantonista) - 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO 

Hospital 
Hemope 

4 (diarista) 1 

22 

Hemocentro 
Recife 

9 
3(plantonista) 
6(diarista) 

1 

Hemope 
Limoeiro 

1(diarista) - 

Hemope 
Palmares 

1(diarista) - 

Hemope 
Caruaru 

1(diarista) - 

Hemope 
Garanhuns 

1(diarista) - 

Hemope 
1(plantonista) - 



Arcoverde 

Hemope 
Salgueiro 

1(plantonista) - 

Hemope 
Petrolina 

1(plantonista) - 

Fundação 
Hemope 
Ouricuri 

1(plantonista) - 

Hemope 
Serra 
Talhada 

1(plantonista) - 

HEMO-
BÁSICO 

AUXILIAR DE 
LABORATÓRIO 

Hospital 
Hemope 

7 (diarista) - 

27 

Hemocentro 
Recife 

11 
2 (diarista) 

9 (plantonista) 

- 

Hemope 
Limoeiro 

1 (plantonista) - 

Hemope 
Palmares 

1(plantonista) - 

Hemope 
Caruaru 

1(plantonista) - 

Hemope 
Garanhuns 

1(plantonista) - 

Hemope 
Arcoverde 

1(plantonista) - 

Hemope 
Salgueiro 

1(plantonista) - 

Hemope 
Petrolina 

1(plantonista) - 

Hemope 
Ouricuri 

1(plantonista) - 

Hemope 
Serra 
Talhada 

1(plantonista) - 

TOTAIS 111 4 111 

II – REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO. 
 

Cargo 

HEMO-MÉDICO 

Especialidade 

MÉDICO HEMATOLOGISTA 



REQUISITOS 
a)     Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Graduação em Medicina emitido por 
instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; 
b)    Registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (Inscrição no CREMEPE); 

 SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
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 médicas, 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 
Fundação Hemope em relação à indicação do hemocomponente; elaborar protocolos de 
terapia transfusional; diagnosticar os casos de incidentes transfusionais e participar do 
programa de hemovigilância; realizar triagem clínica dos doadores de sangue; atender o 
doador com sorologia reagente e ou inconclusiva; executar outras atividades correlatas. 

REMUNERAÇÃO 

a)     R$ 3.668,94 (diarista) 

b)    R$ 5.995,00 (plantonista) 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 20h (vinte horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 

CARGO 

HEMO-MÉDICO 

ESPECIALIDADE 

MÉDICO CLÍNICO 

REQUISITOS 
a)     Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Graduação em Medicina emitido por 
instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; 
b)    Registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (Inscrição no CREMEPE); 

 SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
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 médicas, 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 
Fundação Hemope em relação à indicação do hemocomponente; elaborar protocolos de 
terapia transfusional; diagnosticar os casos de incidentes transfusionais e participar do 
programa de hemovigilância; realizar triagem clínica dos doadores de sangue; atender o 
doador com sorologia reagente e ou inconclusiva, executar outras atividades correlatas. 

REMUNERAÇÃO 

a)     R$ 3.668,94 (diarista) 

b)    R$ 5.995,00 (plantonista) 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 20h (vinte horas) semanais 

b)    Plantonista: 24h (vinte e quatro horas) semanais 

CARGO 

HEMO-TÉCNICO CIENTÍFICO 



FUNÇÃO 

FARMACÊUTICO 

REQUISITOS 
a)     Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Graduação em Farmácia, com 
habilitação em Bioquímica ou Biomedicina (conforme função candidatada) emitido por 
instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente;  
b)    Registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (Inscrição no Conselho Regional 
de Farmácia ou de Biomedicina (conforme função candidatada). 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
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; organizar e administrar estoques de 
medicamentos; avaliar e registrar receitas; participar de atividades de pesquisas; participar da 
orientação de estagiários; emitir laudos e pareceres farmacológicos; fornecer dados de 
interesses estatísticos; supervisionar e orientar as atividades dos laboratoristas e auxiliares de 
análises, na preparação e na realização de exames laboratoriais; elaborar relatórios; 
supervisionar as atividades de pesquisa; Realizar triagem do doador; desempenhar outras 
atividades correlatas.  
REMUNERAÇÃO 

a)     R$ 1.497,63 (diarista) 

b)    R$ 2.695,73 (plantonista) 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 30h (trinta horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 

CARGO 

HEMO-TÉCNICO CIENTÍFICO 

FUNÇÃO 

BIOMÉDICO 

REQUISITOS 
a)     Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Graduação em Biomedicina emitido 
por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; 
b)    Registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (inscrição no Conselho Regional 
de Biomedicina); 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
Assumir e 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 pré-transfusionais na amostra do receptor (paciente); na área da 
Biologia Molecular, realizar exames laboratoriais de DNA/RNA, referentes a doenças 
infecciosas, assumindo a responsabilidade técnica e firmando os laudos dos exames; planejar 
e executar pesquisas científicas de sua área de conhecimentos que sejam de interesse da 
Fundação Hemope; realizar outras atividades afins. 
REMUNERAÇÃO 

a)     R$ 1.497,63 (diarista) 

b)    R$ 2.695,73 (plantonista) 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 30h (trinta horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 

CARGO 

HEMO-TÉCNICO CIENTÍFICO 

FUNÇÃO 

ENFERMEIRO 

REQUISITOS 



a)     Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem emitido 
por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; 
b)    Registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (inscrição no Conselho Regional 
de Enfermagem); 
 SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
Coordenar, planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem que exijam 
conhecimentos científicos e capacidade de tomar decisões imediatas, especialmente nos 
casos 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; 
supervisionar e efetuar atividades na coleta de doadores e expedição de hemocomponentes, 
realizar triagem clínica (interna e externa), acompanhar procedimentos de aférese de doador 
e terapêutica após capacitação, responsabilizar-se por todas as atividades de enfermagem  e 
administrativas desenvolvidas em um serviço de hematologia e hemoterapia; zelar pelo 
cumprimento das normas técnicas vigentes; realizar atividades de pesquisa, palestras 
educativas na sua área de formação; participar do programa de hemovigilância, interagir  com 
as diversas supervisões e gerências da hemorrede, participar dos treinamentos institucionais 
no âmbito da hematologia e hemoterapia, bem como dando suporte a estudantes e 
estagiários quando solicitado; participar da elaboração do termo de referência dos insumos e 
serviços da sua área, participar de comissões técnicas em processos licitatórios; assegurar o 
cumprimento dos fluxos e técnicas estabelecidas nos programas operacionais padrão, 
inclusive na elaboração e revisões periódicas. Realizar triagem do doador; desempenhar 
outras tarefas correlatas. 

REMUNERAÇÃO 

a)     R$ 1.497,63 (diarista) 

b)    R$ 2.695,73 (plantonista) 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 30h (trinta horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 

CARGO 

HEMO-TÉCNICO CIENTÍFICO 

FUNÇÃO 

NUTRICIONISTA 

REQUISITOS 
a)     Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Graduação em Nutrição emitido por 
instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; 
b)    Registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (inscrição no Conselho Regional 
de Nutrição); 
 SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
Participar na elaboração e gerenciamento das Políticas de Nutrição e Alimentação, bem como 
na formulação e implementação dos respectivos programas, elaborando cardápios e dietas 
especiais; supervisionar o pré-preparo, o preparo, a distribuição e a aceitação das refeições 
bem como supervisionar as condições de higiene e segurança do trabalho e avaliar o estado 
nutricional dos pacientes; executar outras atividades correlatas. 
REMUNERAÇÃO 

a)     R$ 1.497,63 (diarista) 

b)    R$ 2.695,73 (plantonista) 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 30h (trinta horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 

CARGO 

HEMO-TÉCNICO CIENTÍFICO 

FUNÇÃO 



ASSISTENTE SOCIAL 

REQUISITOS 
a)     Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Graduação em Serviço Social emitido 
por instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente; 
b)    Registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (inscrição no Conselho Regional 
de Serviço Social); 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
Identificar a situação sócio-econômica (habitacional, trabalhista, previdenciária e familiar) dos 
usuários, com vistas à construção do perfil socioeconômico para possibilitar a formulação de 
estratégias de intervenção. Propor alternativas de ação na área social, de saúde e Recursos 
Humanos. Relacionar e conhecer a rede de recursos sociais existentes na região para 
viabilização dos direitos sociais. Realizar abordagem individual e/ou grupal, tendo como 
objetivo trabalhar os determinantes sociais da saúde dos usuários, familiares e 
acompanhantes. Realizar visitas domiciliar e/ou hospitalar quando avaliada a necessidade 
pelo profissional do Serviço Social. Escolher e adaptar o instrumental de investigação a ser 
usado. Discutir políticas de Recursos Humanos dentro do contexto da Política Nacional de 
Assistência Social. Orientar pessoas, grupos e segmentos da sociedade sobre a importância 
da doação de sangue. Aplicar dinâmica de grupos e participar de entrevistas em casos de 
admissão de servidores. Proceder ao estudo individualizado, utilizando instrumentos e 
técnicas próprias do Serviço Social, buscando a participação de indivíduos e de grupos na 
definição de alternativas para o problema apresentado. Identificar e analisar as prioridades 
sociais na viabilização da política social. Criar mecanismos e rotinas de ação que facilitem e 
possibilitem o acesso dos usuários aos serviços, bem como a garantia de seus direitos. 
Realizar e participar de entrevistas, reuniões, seminários com grupos de população para 
discussão da problemática social, visando a execução de ações de interesse da comunidade. 
Proceder a cooperação técnica mediante assessoria, supervisão e orientação que impliquem 
na mobilização, acompanhamento e articulação de recursos sociais e proposição de novas 
medidas de ação. Criar protocolos e rotinas de ação que possibilitem a organização, 
normatização e sistematização do cotidiano do trabalho profissional. Realizar vistorias, 
perícias técnicas, laudos e pareceres sociais. Conservar as preocupações éticas do fazer 
profissional, através da preservação de espaços de exercício democrático e de viabilização do 
projeto ético-político-profissional nas mais variadas esferas de atuação Elaborar planos, 
programas, projetos e atividades de trabalho objetivando a intervenção com base nos 
elementos levantados. Fornecer dados de interesse estatístico. Desenvolver pesquisas 
científicas próprias da área. Desempenhar outras atividades correlatas e compatíveis com a 
sua categoria profissional. 

REMUNERAÇÃO 

a)     R$ 1.497,63 (diarista) 

b)    R$ 2.695,73 (plantonista) 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 30h (trinta horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 

CARGO 

HEMO-TÉCNICO CIENTÍFICO 

FUNÇÃO 

PSICÓLOGO 

REQUISITOS 
a)     Diploma ou Declaração de conclusão do curso de graduação em Psicologia emitido 
oficialmente em instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão; 
b)    Registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (inscrição no Conselho Regional 
de Psicologia); 
 SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
Realizar consultas, avaliações e acompanhamentos psicoterapêuticos a nível ambulatorial e 
de enfermaria; Coordenar grupos de pacientes e familiares de pacientes; participar de 
reuniões clínicas. Preparar e orientar os doadores visando estimular a motivação, a 



conscientização e o compromisso da Doação de Sangue. Participar de palestras de 
orientações de interesse da Fundação Hemope; contribuir e participar de trabalhos de 
pesquisas científicas; Realizar atendimento psicológico, observando reações e 
comportamentos individuais e de grupo; Planejar, coordenar e/ou executar atividades de 
avaliação e orientação psicológica participando de programas de apoio, pesquisando e 
implantando novas metodologias de trabalho; Aplicar dinâmicas e realizar entrevistas em 
casos de admissão de servidores realizados pela Fundação Hemope; Realizar atendimento 
psicológico aos servidores da Fundação Hemope; Realizar programas de treinamento e de 
integração; Participar de seleção e orientação de estagiários; Elaborar Relatórios, Laudos e 
Pareceres; Acompanhar o Programa de Avaliação de Desempenho da Fundação Hemope; 
Acompanhar o PCCV; Fornecer dados de interesse estatístico;•Desempenhar outras tarefas 
correlatas ,compatíveis com a sua categoria. Promover a saúde psíquica do portador de 
doença tratado no serviço ambulatorial enfermaria utilizando da psicoterapia breve e apoio;�-
Favorecera compreensão/aceitação do diagnóstico;-Melhorar a capacidade de enfrentamento; 
Trabalhar a adesão ao tratamento; -Preparar psicologicamente e acompanhar o paciente nos 
diversos procedimentos tais como:em exames complementares;-Acolher a família durante o 
tratamento; -Fornecer pareceres ou diagnósticos psicológicos de pacientes quando solicitados 
pela equipe de saúde; Abordar questões sobre a patologia do paciente e a interação familiar; 
Sensibilizar os profissionais de saúde em relação ao sofrimento psíquico do paciente e dos 
seus familiares; -Escutar os profissionais de saúde nas suas queixas e nas relações com os 
pacientes e familiares visando o bem estar psíquico do paciente; -Participar das visitas 
médicas com o objetivo de escuta e discussão sobre a evolução clínica dos pacientes; 
Coordenar grupos de pacientes e familiares usando técnicas de dinâmica de grupo; -Atender 
nos diversos setores do hospital: UTI, hospital dia, SPA, ambulatório e enfermarias pediátrica 
e adulto; -Propiciar a inserção sócio emocional, escolar e laboral; -Contribuir e participar de 
trabalhos de pesquisas científicas; -Criar intercâmbios com instituições para troca de 
informações e atualização de procedimentos para melhora do atendimento do paciente e 
familiares; 
REMUNERAÇÃO 

a)     R$ 1.497,63 (diarista) 

b)    R$ 2.695,73 (plantonista) 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 30h (trinta horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 

CARGO 

HEMO-TÉCNICO CIENTÍFICO 

FUNÇÃO 

FISIOTERAPEUTA 

REQUISITOS 
a)     Diploma ou Declaração de conclusão do curso de graduação em Fisioterapia emitido 
oficialmente em instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão; 
b)    Registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (inscrição no Conselho Regional 
de Fisioterapia); 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
Desenvolver trabalho de planejamento, programação, execução e a supervisão de métodos e 
técnicas fisioterápicas que visem saúde nos níveis de prevenção primária, secundária e 
terciária; Participar da elaboração de diagnóstico, prescrever, ministrar e supervisionar terapia 
física, que objetive preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de órgão, 
sistema ou função do corpo humano; Realizar avaliação física e cinesiofuncional do sistema 
cardiorrespiratório; Realizar avaliação e monitorização da via aérea natural e artificial; 
Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais; Planejar e executar 
medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento cardiorrespiratório; Aplicar 
métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento 
muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório; Monitorar os 
parâmetros cardiorrespiratórios; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; 
Aplicar medidas de controle de infecção hospitalar. 



REMUNERAÇÃO 

a)     R$ 1.497,63 (diarista) 

b)    R$ 2.695,73 (plantonista) 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 30h (trinta horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 

CARGO 

HEMO-ASSISTENTE 

FUNÇÃO 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

REQUISITOS 
a)     Diploma ou Declaração de conclusão do Nível Médio com conclusão Curso Técnico em 
Enfermagem Nível Médio (antigo 2º Grau) por instituição oficialmente reconhecida/autorizada 
pelo órgão competente; 
b)    Quando for o caso, registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (inscrição no 
Conselho de fiscalização profissional da categoria) 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
Executar serviços de enfermagem utilizando-se de processos de rotina e ou específicos para 
possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva; efetuar atividades de 
enfermagem na coleta de doadores (interna e externa), produção, modificação e expedição de 
hemocomponentes, assistir aos procedimentos de aférese de doador e terapêutica após 
treinados e capacitados; zelar pelo cumprimento das normas técnicas vigentes; assistir as 
áreas de Supervisão e Gerências da hemorrede com objetivo de manter coordenadas todas 
as ações relacionadas ao bom funcionamento da hematologia e hemoterapia; participar de 
treinamentos institucionais para aperfeiçoamento das atividades do corpo técnico de 
funcionários no âmbito da Hematologia e Hemoterapia; Assegurar o cumprimento dos fluxos e 
técnicas estabelecidas nos Procedimentos Operacionais Padrão, participando da elaboração 
e revisões periódicas. Desempenhar outras tarefas correlatas, compatíveis com a sua 
categoria profissional. receber, conferir, organizar os medicamentos e produtos correlatos; 
Controlar estoques e manter atualizados os dados de entradas e saídas de medicamentos; 
Atender as prescrições médicas dos pacientes internados e ambulatoriais, sob orientação do 
profissional farmacêutico; Auxiliar o Farmacêutico na realização de atividades técnicas e 
burocráticas; Desempenhar outras atividades correlatas. 

 REMUNERAÇÃO 
a) R$ 696,57 (diarista) 
b) R$ 905,54 (plantonista) 
 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 30h (trinta horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 

CARGO 

HEMO-ASSISTENTE 

FUNÇÃO 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

REQUISITOS 
a)     Diploma ou Declaração de conclusão do Nível Médio com Curso Técnico em Laboratório 
por instituição oficialmente  reconhecida/autorizada pelo órgão competente; 
b)    Quando for o caso, registro no órgão fiscalizador da categoria profissional (inscrição no 
Conselho de fiscalização profissional da categoria) 
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 



 Realizar exames sorológicos e imunohematológicos de pacientes e doadores de sangue; 
assistir ao pessoal de nível superior da unidade; assistir no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de laboratório; auxiliar na supervisão dos cuidados 
com a esterilização dos materiais da unidade; supervisionar as condições de funcionamento 
dos equipamentos da unidade; supervisionar e orientar as atividades dos analistas de 
laboratório e auxiliares de serviços de laboratório; desempenhar outras tarefas correlatas, 
compatíveis com a sua categoria profissional. 
REMUNERAÇÃO 

a) R$ 696,57 (diarista) 
b) R$ 905,54 (plantonista) 

 
JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 30h (trinta horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 

CARGO 

HEMO-BÁSICO 

FUNÇÃO 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

REQUISITOS 
Diploma ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental (antigo 1º grau), emitido por 
instituição oficialmente reconhecida/autorizada pelo órgão competente. 

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES 
Realizar trabalhos de limpeza nos materiais e equipamentos nas áreas de laboratório em 
geral, executar as tarefas específicas de lavagem e esterilização, prestar apoio a supervisão 
da área, realizar outras tarefas correlatas compatíveis com sua categoria profissional 
REMUNERAÇÃO 

a)     R$ 651,00 (diarista) 

b)    R$ 846,30 (plantonista) 

JORNADA DE TRABALHO 

a)     Diarista: 30h (trinta horas) semanais 

b)    Plantonista: 12h (doze horas) x 60h (sessenta horas) 
 

 


