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ANEXO I TABELA DE FUNÇÕES 

I – PARA GARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

CARGO/ 

FUNÇÃO 
VAGAS 

ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

(R$) 

Biomédico Cadastro de 
Reserva 

Nível superior em 
biomedicina; registro no 

órgão fiscalizador da área de 
atuação da respectiva 

função. 

Realizar pesquisas sobre todas as formas de vida, efetuando estudos e experiências 
com espécimes biológicos, para incrementar os conhecimentos científicos e descobrir 
suas aplicações em vários campos, como medicina e áreas afins, classificando -os, 
para permitir o estudo da evolução e das doenças das espécies e outras questões. 
Realizar assistência seguindo protocolos e outras normativas técnicas estabelecidas 
pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, 
observadas as disposições legais da profissão. Executar tarefas para atender unidades 
de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período 
diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Elaborar relatórios e pareceres técnicos. Requerer, com 
antecedência, o material em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas 
funções. 

44h 2.873,00 

Enfermeiro Cadastro de 
Reserva 

Nível superior em 
enfermagem; registro no 

órgão fiscalizador da 
área de atuação da 
respectiva função. 

Desenvolver um conjunto de ações de saúde, de qualquer nível de complexidade, 
conforme demanda da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção de saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde, através de 
atuação em equipe multiprofissional. Atuar nas áreas de vigilância em saúde: 
epidemiológica, sanitária e ambiental, por meio de práticas assistenciais e/ou 
administrativas/gerenciais. Realizar assistência de Enfermagem seguindo protocolos e 
outras normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de 
Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais da profissão. 
Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive 
sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas 
de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Elaborar relatórios e 
pareceres técnicos. Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada 
ao desenvolvimento de suas funções. 

44h 2.873,00 

Enfermeiro do 
Trabalho 

Cadastro de 
Reserva 

Nível superior em 
Enfermagem e 

Especialização na área de 
Enfermagem do Trabalho, 

registro no órgão 
fiscalizador da área de 
atuação da respectiva 

Prestar assistência de enfermagem ao cliente, prescrever ações, realizar 
procedimentos de maior complexidade, solicitar exames, prescrever medicamentos, 
conforme protocolo pré-existente, estudar as condições de higiene da empresa, 
analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem. Padronizar normas e 
procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho. Planejar ações de 
enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situações, estabelecer 
prioridades e avaliar resultados. Implementar ações para promoção da saúde, 

44h 3.200,00 
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função. participar de trabalhos de equipes multidisciplinares, definir estratégias de promoção 
da saúde para situações e grupos específicos. Participar, conforme a política interna 
da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Trabalhar 
segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se 
de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis 
com as exigências para o exercício da função. 

Farmacêutico Cadastro de 
Reserva 

Nível superior em 
farmácia; registro no 
órgão fiscalizador da 
área de atuação da 
respectiva função. 

Preparar, manipular e acondicionar insumos farmacêuticos e/ou para uso no 
diagnóstico laboratorial em geral, bem como orientar as unidades quanto ao uso, à 
diluição e à armazenagem de medicamentos. Realizar exames laboratoriais, análises 
clínicas, análises microbiológicas e imunológicas. Supervisionar e controlar o estoque, 
distribuição e consumo de drogas e medicamentos, de acordo com a legislação 
vigente. Verificar as prescrições médicas, avaliando as possíveis interações, 
medicamentos e/ou efeitos colaterais das drogas prescritas. Desenvolver um conjunto 
de ações de saúde, de qualquer nível de complexidade, conforme demanda da 
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde, através de atuação em equipe 
multiprofissional. Atuar nas áreas de vigilância em saúde: epidemiológica, sanitária e 
ambiental, por meio de práticas assistenciais e/ou administrativas/gerenciais. Seguir 
protocolos e outras normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de 
Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais da 
profissão. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, 
inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos 
programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Elaborar 
relatórios e pareceres técnicos. Requerer, com antecedência, o material em 
quantidade adequada ao desenvolvimento de suas funções. 

44h 2.873,00 

Fisioterapeuta Cadastro de 
Reserva 

Nível superior em 
fisioterapia; registro no o 

órgão fiscalizador da 
área de atuação da 
respectiva função. 

Desenvolver um conjunto de ações de saúde, de qualquer nível de complexidade, 
conforme demanda da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção de saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde, através de 
atuação em equipe multiprofissional. Atuar nas áreas de vigilância em saúde: 
epidemiológica, sanitária e ambiental, por meio de práticas assistenciais e/ou 
administrativas/gerenciais. Avaliar o estado funcional do cliente, a partir da 
identidade da patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, 
da anamnese funcional e exame de funcionalidade, elaborando o diagnóstico, 
prescrevendo, ministrando e supervisionando terapias conforme a necessidade do 
paciente. Seguir protocolos e outras normativas técnicas estabelecidas pela 
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, observadas 
as disposições legais da profissão. Executar tarefas para atender unidades de saúde, 

30h 1.960,00 
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por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e 
noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Elaborar relatórios e pareceres técnicos. Requerer, com 
antecedência, o material em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas 
funções. 

Fonoaudiólogo Cadastro de 
Reserva 

Nível superior em 
Fonoaudiologia; registro no 

órgão fiscalizador da área de 
atuação da respectiva 

função. 

Desenvolver um conjunto de ações de saúde, de qualquer nível de complexidade, 
conforme demanda da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção de saúde, prevenção de 
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde, através de 
atuação em equipe multiprofissional. Atuar nas áreas de vigilância em saúde: 
epidemiológica, sanitária e ambiental, por meio de práticas assistenciais e/ou 
administrativas/gerenciais. Prescrever, ministrar e supervisionar Terapia da Fala, 
Audição, deglutição e demais terapias necessárias. Seguir protocolos e outras 
normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e 
normas regulamentadoras, observadas as disposições legais da profissão. Executar 
tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, 
domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de 
capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Elaborar relatórios e 
pareceres técnicos. 

44h 2.873,00 

Médico do Trabalho Cadastro de 
Reserva 

Nível superior em Medicina 
e Especialização em 

Medicina do Trabalho, 
registro no órgão 

fiscalizador da área de 
atuação da respectiva 

função. 

Realizar consulta e atendimento médico, exames, levantar hipóteses diagnósticas, 
solicitar exames complementares, interpretar dados de exame clínico e 
complementares, diagnosticar estado de saúde de clientes, discutir diagnóstico, 
prognóstico e tratamento com clientes, responsáveis e familiares. Realizar 
atendimentos de urgência e emergência e visitas domiciliares. Planejar e prescrever 
tratamento aos clientes, praticar intervenções, receitar drogas, medicamentos e 
fitoterápicos. Realizar exames para admissão, retorno ao trabalho, periódicos, e 
demissão dos servidores em especial daqueles expostos a maior risco de acidentes de 
trabalho ou de doenças profissionais. Implementar medidas de segurança e proteção 
do trabalhador, promover campanhas de saúde e ações de controle de vetores e 
zoonoses. Elaborar e executar ações para promoção da saúde, prescrever medidas 
higiênicodietéticas e ministrar tratamentos preventivos. Realizar os procedimentos de 
readaptação funcional instruindo a administração da Instituição para mudança de 
atividade do servidor. Participar juntamente com outros profissionais, da elaboração e 
execução de programas de proteção à saúde do trabalhador, analisando em conjunto 
os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros. 
Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios 
e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de programa de 
treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

20h 8.600,00 
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Engenheiro do 
Trabalho 

Cadastro de 
Reserva 

Nível superior em 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho; Pós-graduação em 

Segurança do Trabalho; 
Registro no órgão 

fiscalizador da área de 
atuação da respectiva 

função. 

Validar sistemas de combate a incêndios a fim de regularizar autos de vistoria do 
corpo de bombeiros, analisar escopos técnicos, emitir laudos e pareceres, coordenar a 
interface entre os vários setores envolvidos na implantação de projetos, no que tange 
a área de segurança do trabalho, coordenar junto as empresa projetistas, de 
construção e montagem, as tarefas de segurança no trabalho, garantindo que as 
mesmas estejam de acordo com as normas da empresa. Fornecer subsídios e auxiliar 
na elaboração de manuais, normas, procedimentos e programas de treinamento, 
referentes à segurança e prevenção de acidentes do trabalho, a fim de padronizar 
métodos de trabalho, participar da especificação e desenvolvimento dos materiais de 
segurança, uniformes de trabalho e equipamentos de proteção, a fim de adequá-los 
às necessidades e condições de riscos, implantar as atividades e rotinas pertinentes a 
NR aplicáveis internamente, desenvolver programas de segurança junto às áreas, 
desenvolver PCMSO, PPRA e documentação pertinente, implantar programa de coleta 
seletiva e reciclagem conforme normas, participar da CIPA, fazer e responsabilizar-se 
pela interface externa com a comunidade dentro do escopo de segurança, fazer todos 
os relatórios de segurança, implementar programas para redução do carbono, 
responder pela manutenção da planta, desenvolvendo programas de manutenção 
preventiva e corretiva, com as contratadas, responsabilizar-se pelo funcionamento de 
todas as instalações, desenvolver projetos de redução de custos com utilidades da 
planta e no sistema de gestão integrada da qualidade. 

40h 5.200,00 

 

 

 

II – PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

 

CARGO/ 

FUNÇÃO 
VAGAS 

ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

(R$) 

Assistente 
Administrativo 

Cadastro de 
Reserva 

Nível Médio Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Executar 
tarefas de atendimento ao público tanto externo à instituição, quanto a área de 
trabalho ou unidade administrativa, conforme a política de humanização do SUS, 
Auxiliar o usuário, fornecendo informações gerais e orientações. Realizar o registro 
dos dados específicos da função, executar tarefas pertinentes a área de atuação 
utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Registrar informações 
técnicas e administrativas, referentes ao SUS e atividades de saúde em relatórios 

44h 1.045,00 
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planilhas; Receber, registrar, classificar, atuar e controlar a tramitação e distribuição 
de processos e documentos; Operacionalizar equipamentos e sistemas tecnológicos e 
rotinas de computação, digitação de textos, planilhas e operação de todos os 
equipamentos de informática e telefonia. Executar serviços administrativos 
especializados na área da saúde e conforme a necessidade do setor atividades 
relacionadas aos recursos humanos, financeira, orçamentária, administrativa geral, 
patrimônio, material, compras e comunicação administrativa e Elaborar boletins de 
produção e afins, condizentes com o tipo de atividade desenvolvida pela unidade de 
saúde. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, 
inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos 
programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Requerer, 
com antecedência, o material em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas 
funções. 

Motorista Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo, 
CNH categoria “D” 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Conduzir 
veículos para transporte de pessoas, cargas e documentos, Observando as regras 
básicas de segurança de trânsito e direção preventiva, zelar pela conservação do 
veículo, verificando as condições de limpeza, óleo, água, combustível, bateria, pneus e 
sistema elétrico, e relatar as ocorrências para fins de reparos e revisões periódicas. 
Auxiliar nos atos de primeiros socorros e conduzir ambulância no transporte de 
doentes e apoiar a remoção e transporte do doente de ambulância para maca. 
Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive 
sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas 
de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Requerer, com 
antecedência, o material em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas 
funções. Elaboração de relatórios de acordo com sua competência, quando solicitada 
ou verificada a necessidade. 

44h 1.159,00 

Cozinheiro Cadastro de 
Reserva 

Nível Médio Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. 
Confeccionar, junto ao nutricionista, cardápios e receitas, Buscar sempre a melhoria 
das condições nutricionais; Coordenar a elaboração dos cardápios, observando 
rigidamente o cardápio estabelecido e as normas técnicas; Avaliar a qualidade da 
matéria-prima; Primar pelas normas de saúde de higiênicosanitárias, para 
manutenção da qualidade dos alimentos e conservação das dependências internas da 
cozinha, despensa, utensílios e equipamentos; Controlar o tempo de preparo; 
Garantir a higiene do local de trabalho; realizar a degustação dos pratos antes de 
serem encaminhados à distribuição; Conferir o kit de materiais para a execução do 
trabalho; Solicitar materiais necessários ao almoxarifado; Executar o cardápio do dia; 

44h 1.159,00 
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Coordenar os auxiliares de cozinha se for o caso; trabalhar em equipe se for o caso; 
servir as refeições; Verificar o funcionamento de equipamentos e comunicar a 
necessidade de manutenção ou conserto; Separar ingredientes e instrumentos 
necessários ao preparo; Contribuir para o controle do estoque, fornecendo 
informações sobre todos os materiais dele retirados para sua utilização; Comunicar 
imediatamente a constatação de gêneros impróprios para o consumo ou que possam 
causar algum perigo à saúde dos usuários do serviço de alimentação; Orientar o pré-
preparo, o preparo, e a distribuição dos alimentos, bem dispensar adequadamente os 
restos da produção e distribuição dos alimentos; Orientar os funcionários da cozinha 
quanto ao desenvolvimento de suas atividades; Atender com urbanidade (delicadeza) 
os usuários; Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada ao 
desenvolvimento de suas funções; Manter boa apresentação e higiene pessoal; 
Prestar informações referentes às suas atribuições sempre que solicitado; Não 
permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço no interior da cozinha; Zelar pelo 
patrimônio sob a sua guarda direta. Executar tarefas para atender unidades de saúde, 
por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e 
noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Elaboração de relatórios de acordo com sua competência, 
quando solicitada ou verificada a necessidade. Executar outras tarefas correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

Técnico em 
Edificação Predial 

Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; 
Curso de técnico em 

edificação. Registro no 
órgão 

Fiscalizador da área de 
Atuação da respectiva 

função 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Realizar 
levantamento topográfico: levantamento planialtimétrico; elaborar desenho 
topográfico; desenvolver planilhas de cálculo; locar obras; conferir cotas e medidas. 
Desenvolver projetos sob supervisão: Coletar dados do local; interpretar projetos; 
elaborar plantas seguindo normas e especificações técnicas; elaborar projetos 
arquitetônicos; desenvolver projeto de estrutura de concreto; elaborar projetos de 
estrutura metálica, instalações hidrossanitárias, elétricas, telefônicas, de prevenção e 
combate à incêndios, de ar condicionado e cabeamento estruturado. Legalizar 
projetos e obras: Conferir projetos; selecionar documentos para legalização da obra; 
encaminhar projetos para aprovação junto aos órgãos competentes; controlar prazo 
de documentação; organizar arquivo técnico. Executar a Manutenção predial e de 
instalações hidráulicas, redes de tubulação, distribuição e coleta de água, esgotos e 
outros; Instalar e consertar quaisquer dispositivos hidráulicos; Realizar pequenos 
reparos e executar trabalhos de acabamentos em superfícies internas e externas. 
Manter as condições de higiene e limpeza dos ambientes, dentre outros serviços 
solicitados inerentes à função. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por 
escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e 
noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade 

44h 1.159,00 
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adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de relatórios e pareceres 
técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificado a 
necessidade. 

Técnico em 

Enfermagem 
Cadastro de 

Reserva 

Nível médio completo; 
curso técnico em 

enfermagem; registro no 
órgão fiscalizador da área 
de atuação da respectiva 

função. 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Prestar 
assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob 
supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa 
desenvolvidas na Instituição; Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças 
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle 
sistemático da infecção hospitalar; Preparar clientes para consultas e exames, 
orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; Colher e ou auxiliar o 
cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação; 
Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, 
utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Verificar 
os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de 
enfermagem; Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, 
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob 
supervisão do Enfermeiro. Cumprir prescrições de assistência médica e de 
enfermagem; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência, pacientes críticos 
e em choque;  Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se 
fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico; Efetuar o 
controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da 
Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente; 
Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; 
Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua 
conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; Executar atividades de 
limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu 
armazenamento e distribuição; Realizar atividades na promoção de campanhas; 
Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, 
inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos 
programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
Unidade na qual estiver lotado. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos, de 
acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.159,00 

Técnico em Farmácia Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; 
curso técnico em 

Farmácia; registro no 
órgão fiscalizador da 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 

44h 1.159,00 
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área de atuação da 
respectiva função. 

de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. 
Desenvolver atividades técnicas sob supervisão do farmacêutico, atuando na analise, 
armazenamento, distribuição e controle de estoques de medicamentos, insumos e 
correlatos. Realizar conforme prescrição a preparação, fracionamento, 
acondicionamento, rotulagem e distribuição de fórmulas, medicamentos e insumos a 
serem utilizados pelos pacientes, operar sistemas de informática de cadastro de 
medicamentos e insumos. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por 
escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e 
noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da Unidade na qual estiver lotado. Elaboração de relatórios 
e pareceres técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada 
a necessidade. 

Técnico em 
Hemoterapia 

Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; 
curso técnico em Banco 

de Sangue 
(Hemoterapia); registro 
no órgão fiscalizador da 

área de atuação da 
respectiva função. 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Ter 
conhecimento específico do funcionamento, organização e estrutura física de um 
banco de sangue; atuar na coleta e captação de doadores; ser capaz de identificar os 
diferentes tipos sanguíneos; atuar nos testes pré e pós transfusões; atuar de modo 
imediato nas reações adversas às transfusões e ter conhecimento específico da 
legislação vigente e normas técnicas. Executar tarefas para atender unidades de 
saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período 
diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos 
trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade 
adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de relatórios e pareceres 
técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a 
necessidade. 

44h 1.159,00 

Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica 

Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; 
Curso de técnico em 

imobilização ortopédica e 
registro no órgão fiscalizador 

da área de atuação da 
respectiva função. 

 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. 
Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas e enfeixamentos com uso 
de material convencional e sintético. Executar imobilizações com uso de esparadrapo 
e talas digitais; Preparar e executar trações cutâneas; Auxiliar o médico ortopedista na 
instalação de trações esqueléticas e nas manobras de reduções manuais; Preparar 
sala para realização de procedimentos; Realizar manobras de redução manual 
punções e infiltrações, dentre outras atividades inerentes à função. Executar tarefas 
para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos 
e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e 
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade na qual estiver 

44h 1.808,00 
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lotado. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos, de acordo com sua 
competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

Técnico em 
Laboratório 

Cadastro de 
Reserva  

Executar tarefas auxiliares de nível técnico na área de laboratório no tocante a coletas 
de material, exames diversos, análises químicas, bioquímicas, imunológicas, 
hematológicas, bacteriológicas em geral para diagnóstico de doença. Realizar coletas 
de material, registrar e identificar as amostras biológicas. Receber e separar as 
amostras biológicas. Executar as atividades técnicas de sua área: preparar, realizar, 
interpretar e fornecer resultados dos exames realizados, através das boas práticas de 
laboratório. Preparar soluções volumétricas, reagentes e indicadoras. 
Operar, calibrar, monitorar e conservar equipamentos, verificando o seu 
funcionamento e comunicando as deficiências à chefia imediata. Realizar o 
levantamento de materiais de consumo, visando a sua provisão, conservação e 
controle de consumo.. Participar na preparação de soluções, reagentes e materiais 
necessários para execução das análises clínicas. Colaborar nas tarefas técnico-
administrativas do serviço, executando as que lhe competirem. 
Utilizar os equipamentos de informática necessários para a realização de suas 
atividades. Atender ao Sistema de Gestão de Qualidade no laboratório. 
Atuar e acompanhar em Controle Interno da Qualidade (CIQ), Controle Externo da 
Qualidade (CEQ) e Manutenção Preventiva de Equipamentos. Executar suas atividades 
nos prazos acordados. Atender as normas de segurança de trabalho da Instituição. 
Desenvolver suas atividades observando o sigilo profissional, não divulgando 
informações internas para benefícios próprios, principalmente referentes a clientes 
internos e externos, fornecedores, finanças e processos técnicos, tratando estas 
informações com confiabilidade, discrição e sigilo requeridos . Executar tarefas para 
atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e 
feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e 
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, o material 
em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de 
relatórios e pareceres técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou 
verificada a necessidade.  
 
 

44h 1.159,00 

Técnico em 
Radiologia 

Casastro de 
Reserva 

Nível médio completo; Curso 
técnico em radiologia; 

Registro no órgão 
Fiscalizador da área de 
Atuação da respectiva 

função. 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Operar 
aparelho de RX na realização dos diversos tipos de exames diagnósticos, executando 
todas as técnicas de exames gerais e especiais de sua competência, manusear 
soluções químicas e substâncias radioativas; revelar filmes, Trabalhar nas câmaras 
claras e escuras, zelar pela conservação dos equipamentos radiográficos, mantendo a 
área de trabalho organizada, auxiliar na assistência ao paciente. Executar tarefas para 
atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e 

24h 1.808,00 
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feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e 
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, o material 
em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de 
relatórios e pareceres técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou 
verificada a necessidade. 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 

Cadastro de 
Reserva 

Nível médio completo; 
Curso técnico em 

Segurança do Trabalho; 
Registro na delegacia 
Regional do Trabalho. 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver e 
normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Supervisionar as 
atividades ligadas à segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem 
ou inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidente de trabalho, 
observando o cumprimento de toda a legislação pertinente, dentre outras atividades 
inerentes à função. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de 
plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. 
Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de 
saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada ao 
desenvolvimento de suas funções. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos, de 
acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.159,00 

Vigia Cadastro de 
Reserva  

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em 
protocolos e normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde 
de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Fazer 
rondas de inspeção em intervalos fixados (escalas de serviço), adotando providências 
com a finalidade de evitar roubos, incêndios e danos às instalações e materiais sob 
sua guarda e zelar pelo patrimônio mantendo limpo e organizado o ambiente de 
trabalho; auxiliar na manutenção da rede física; fiscalizar a entrada e saída de pessoas 
e veículos, pelos portões ou portas de acesso ao local que estiver sob sua 
responsabilidade, verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar 
a entrada às pessoas não autorizadas, verificar se as portas e janelas estão 
devidamente fechadas, levar ao conhecimento dos dirigentes da unidade onde 
trabalha quaisquer irregularidades verificadas, percorrendo e Inspecionando as 
dependências do imóvel que estiver protegendo. Executar tarefas para atender 
unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no 
período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento 
dos trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade 
adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de relatórios e pareceres 
técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a 
necessidade. 

44h 1.045,00 
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CARGO/ 

FUNÇÃO 
VAGAS 

ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

(R$) 

Auxiliar de Farmácia Cadastro de 
Reserva 

Nível Fundamental 
Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e 
normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e 
normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Executar tarefas de 
atendimento ao público; auxiliar nos serviços de cadastro de pacientes, controle de 
estoque de medicamentos e materiais de uso médico-hospitalar das unidades de saúde; 
auxiliar nos procedimentos de compras, controle de material e patrimônio; participar de 
cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; auxiliar outras tarefas de 
apoio administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades da administração. 
Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive 
sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de 
capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, 
o material em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de 
relatórios de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.045,00 

Auxiliar Serviços 
Gerais I 

Higienização e 
Hotelaria 

Cadastro de 
Reserva 

Nível Fundamental 
Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e 
normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e 
normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Realizar as ações de 
higienização, organização, controle e conservação de mobiliários, máquinas, objetos e 
congêneres das Unidades de Atendimento da FUNSAUD. Remover todo o lixo da unidade. 
Abastecer sanitário com materiais necessários. Proceder a remoção e transporte de 
materiais diversos. Realizar o controle do enxoval e fardamento das unidades de saúde. 
Acondicionar e distribuir roupas aos setores da Unidade em que atua. Avaliar e selecionar 
as condições de uso do enxoval e fardamento, realizando reparos e consertos através do 
manuseio de máquina de costura, acompanhar os procedimentos técnicos de lavagem, 
secagem, passagem e guarda das roupas. Elaborar e encaminhar a requisição de coleta e 
entrega de roupas para a lavanderia. Executar tarefas para atender unidades de saúde, 
por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e 
noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de 
saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada ao 
desenvolvimento de suas funções. Elaboração de relatórios de acordo com sua 
competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.045,00 
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Auxiliar de Serviços 
Gerais II 

Manutenção 
Cadastro de 

Reserva 
Nível Fundamental 

Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e 
normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e 
normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Executar serviços de 
reparos/consertos de elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, 
trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. 
Conservar , vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios. Trabalhar seguindo normas de 
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executar tarefas para 
atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e 
feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e 
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade na qual estiver lotado. 
Elaboração de relatórios de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada 
a necessidade. 

44H 1.045,00 

Copeiro 
 
  

Cadastro de 
Reserva 

Nível fundamental 
completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e 
normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e 
normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Organizar e executar ações e 
serviços de copa e cozinha. Realizar atividade de recebimento conferência, transporte e 
distribuição de alimentos e materiais. Aquecer, preparar e distribuir dietas à pacientes e 
comensais de acordo com o cardápio elaborado pela nutricionista. Abastecer carros de 
transporte com os componentes de dietas normais e especiais, além das louças e 
utensílios necessários à distribuição das refeições. Preparar o local e materiais destinados 
à distribuição das refeições dos comensais. Recolher, higienizar e esterilizar louças, 
materiais acessórios e equipamentos. Proceder à higienização e abastecimentos de 
bebedouros. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Executar tarefas para 
atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e 
feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e 
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade na qual estiver lotado. 
Elaboração de relatórios de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada 
a necessidade. 

44h 1.045,00 
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CARGO/ 

FUNÇÃO 
VAGAS 

ESCOLARIDADE/ 

REQUISITOS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VENCIMENTO 

(R$) 

Auxiliar de Farmácia Cadastro de 
Reserva 

Nível Fundamental 
Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e 
normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e 
normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Executar tarefas de 
atendimento ao público; auxiliar nos serviços de cadastro de pacientes, controle de 
estoque de medicamentos e materiais de uso médico-hospitalar das unidades de saúde; 
auxiliar nos procedimentos de compras, controle de material e patrimônio; participar de 
cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; auxiliar outras tarefas de 
apoio administrativo voltadas para o cumprimento das finalidades da administração. 
Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive 
sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de 
capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Requerer, com antecedência, 
o material em quantidade adequada ao desenvolvimento de suas funções. Elaboração de 
relatórios de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.045,00 

Auxiliar Serviços 
Gerais I 

Higienização e 
Hotelaria 

Cadastro de 
Reserva 

Nível Fundamental 
Completo 

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver 
inserido, bem como as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e 
normativas técnicas estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e 
normas regulamentadoras, observadas as disposições legais. Realizar as ações de 
higienização, organização, controle e conservação de mobiliários, máquinas, objetos e 
congêneres das Unidades de Atendimento da FUNSAUD. Remover todo o lixo da unidade. 
Abastecer sanitário com materiais necessários. Proceder a remoção e transporte de 
materiais diversos. Realizar o controle do enxoval e fardamento das unidades de saúde. 
Acondicionar e distribuir roupas aos setores da Unidade em que atua. Avaliar e selecionar 
as condições de uso do enxoval e fardamento, realizando reparos e consertos através do 
manuseio de máquina de costura, acompanhar os procedimentos técnicos de lavagem, 
secagem, passagem e guarda das roupas. Elaborar e encaminhar a requisição de coleta e 
entrega de roupas para a lavanderia. Executar tarefas para atender unidades de saúde, 
por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e 
noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de 
saúde. Requerer, com antecedência, o material em quantidade adequada ao 
desenvolvimento de suas funções. Elaboração de relatórios de acordo com sua 
competência, quando solicitada ou verificada a necessidade. 

44h 1.045,00 


