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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 

ENFERMEIRO DO TRABALHO 

 
Participar das atividades de observação sistemática do estado de saúde dos trabalhadores, nos 
levantamentos de doenças ocupacionais, lesões traumáticas, doenças epidemiológicas; fazer visitas 
domiciliares e hospitalares nos casos de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais; auxiliar o 
médico e enfermeiro do trabalho nas atividades relacionadas à medicina ocupacional; organizar e manter 
atualizados os prontuários dos trabalhadores; participar dos programas de prevenção de acidentes, de 
saúde e de medidas reabilitativas; desempenhar tarefas relativas a campanhas de educação sanitária; 
preencher os relatórios de atividades do ambulatório dos serviços médicos e de enfermagem do 
trabalho; auxiliar na realização de inspeção sanitária nos locais de trabalho; auxiliar na realização de 
exames pré-admissionais, periódicos, demissionais e outros determinados pelas normas da instituição e 
prestar apoio técnico no desenvolvimento de atividades de pesquisa e ensino. Atuar em consonância 
com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

ENFERMEIRO MATERNO-INFANTIL 

 
Realizar puericultura, acompanhar o crescimento e o desenvolvimento infantil; Orientar quanto a 
alimentação; Prestar assistência de enfermagem nas doenças mais comuns na infância; Organizar e 
acompanhar a assistência nos berçários e lactários, Observar os distúrbios alimentares; Acompanhar e 
orientar quanto ao período menstrual, Realizar exames preventivos de Câncer de colo de útero e mama, 
orientar quanto a doenças sexualmente transmissíveis, Realizar o Pré-natal de baixo risco, Acompanhar o 
Pré-natal de alto risco, Prestar assistência à mulher que sofreu aborto, apresentou doenças gestacionais 
ou apresentou alterações corporais na gestação, Acompanhar o trabalho de parto, Orientar quanto a 
amamentação, Acompanhar e orientar quanto ao puerpério. Atuar em consonância com as previsões 
do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

ENFERMEIRO INTENSIVISTA ADULTO 

 
Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em 
pacientes adultos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades assistenciais e propor alternativas 
de transformação na realidade gerencial e do cuidado ao paciente criticamente enfermo e/ou em situação 
de risco de morte; Executar as funções pertinentes à sua profissão que possa identificar intercorrências e 
tomar decisões imediatas sobre o atendimento do paciente crítico; Realizar as atribuições de Enfermeiro 
e demais atividades inerentes ao emprego. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código 
de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado 
do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

ENFERMEIRO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO 

 
Planejar, organizar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em 
pacientes pediátricos criticamente enfermos; Desenvolver as atividades assistenciais e propor 
alternativas de transformação na realidade gerencial e do cuidado ao paciente criticamente enfermo e/ou 
em situação de risco de morte; Executar as funções pertinentes à sua profissão que possam identificar 
intercorrências e tomar decisões imediatas sobre o atendimento do paciente pediátrico crítico; Realizar as 
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atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego. Atuar em consonância com as 
previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

ENFERMEIRO NEONATOLOGIA 

 
Supervisionar e coordenar a equipe de enfermagem da UTI Neonatal; Assistir diretamente o paciente 
neonato grave e com risco de vida; Elaborar escala diária de trabalho; Elaborar escala mensal. Supervisionar 
diretamente o cuidado de enfermagem; Coordenar a equipe multidisciplinar; Planejar e executar a 
assistência ao recém-nascido; Passar cateter percutâneo; Passar sonda nasoenteral; Controlar 
psicotrópicos; Controlar o carro de reanimação; Capacitar a equipe de enfermagem; Realizar passagem 
de plantão; Realizar o histórico de enfermagem, evolução diária do paciente, diagnóstico e prescrição 
de enfermagem de todos os pacientes; Garantir a implementação do SAE na unidade através de supervisão 
direta; Assistir a família do paciente; Avaliar a assistência de enfermagem; Avaliar periodicamente a equipe 
de enfermagem; Liderar equipe; Promover o auxílio em procedimentos realizados em pacientes graves; Ter 
preparo e conhecimento para o enfretamento de intercorrências durante o plantão; Prever e prover 
materiais necessários; Montar de circuito de ventilação mecânica; Realizar admissão e alta de pacientes; 
Promover a integração da família com a equipe multidisciplinar; Estimular o vínculo mãe-filho/pai-filho; 
Estimular método canguru para recém-nascidos; Estimular a mãe a realizar ordenha de leite durante o 
período de internação; Orientar família e visitantes sobre a rotina da UTI; Acompanhar pacientes graves, 
na remoção para a realização de exames dentro e fora do ambiente hospitalar; Utilizar recursos 
disponíveis na unidade para prover assistência de enfermagem completa, eficiente, rápida e humanizada 
a todos os pacientes e familiares; Realizar coleta de exames, quando necessário; Prover cuidados de 
enfermagem de maior complexidade técnica; Tomar decisão de forma rápida. Atuar em consonância com 
as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

ENFERMEIRO OBSTETRA 

 
Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem em gestantes e 
puérperas, e sua família de acordo com o modelo assistencial da Instituição; Identificar distócias 
obstétricas e tomar as devidas providências até a chegada do médico; Prestar assistência de enfermagem 
direta e cuidados de maior complexidade em todas as fases do parto; Prestar assistência à parturiente no 
parto normal, realizando episiotomia e episiorrafia; Realizar as atribuições de Enfermeiro e demais 
atividades inerentes ao emprego. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética 
Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do 
Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

ENFERMEIRO SOCORRISTA 

 
Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar todas as atividades de enfermagem, em pacientes 
idosos, adultos, mulheres, adolescentes e crianças; Planejar as ações e atuar na Assistência de 
Enfermagem de Média e Alta Complexidade; Assistir a vítima em situação de urgência/emergência nos 
âmbitos hospitalar e pré-hospitalar, visando a manutenção da vida, prevenindo danos e sequelas; 
Conhecer e atuar nas áreas de Terapia Intensiva e Urgência/Emergência com conhecimentos específicos 
(Protocolo de Classificação Manchester) para ser capaz de desenvolver as atividades gerenciais e 
assistenciais, visando a melhoria do cuidado ao paciente em situação de urgência/emergência; Realizar 
as atribuições de Enfermeiro e demais atividades inerentes ao emprego. Atuar em consonância com as 
previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público 
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Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

FISIOTERAPEUTA 

 
Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos 
específicos de fisioterapia; reabilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar as condições 
dos pacientes. Orientar pacientes, familiares e cuidadores. Desenvolver programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida; exercer atividades técnico- científicas; e executar atividades 
administrativas. Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos. Atuar em consonância com 
as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA ADULTO 

 
Assistência fisioterapêutica do adulto; Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar 
interconsulta e encaminhamento; Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica do paciente crítico 
ou potencialmente crítico; Realizar avaliação e monitorização da via aérea natural e artificial do paciente 
crítico ou potencialmente crítico; Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais; 
Solicitar, realizar e interpretar exames complementares como espirometria e outras provas de função 
pulmonar, eletromiografia de superfície, entre outros; Determinar diagnóstico e prognóstico 
fisioterapêutico; Planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento 
cardiorrespiratório do paciente crítico ou potencialmente crítico; Prescrever e executar terapêutica 
cardiorrespiratória e neuro-músculo-esquelética do paciente crítico ou potencialmente crítico; 
Prescrever, confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistiva; Aplicar métodos, técnicas e 
recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento 
cardiorrespiratório e suporte ventilatório do paciente crítico ou potencialmente crítico; Utilizar recursos 
de ação isolada ou concomitante de agente cinésio-mecano-terapêutico, termoterapêutico, 
crioterapêutico, hidroterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico, sonidoterapêutico, entre outros; 
Aplicar medidas de controle de infecção hospitalar; Realizar posicionamento no leito, sedestação, 
ortostatismo, além de planejar e executar estratégias de adaptação, readaptação, orientação e 
capacitação dos clientes/pacientes/usuários, visando a maior funcionalidade do paciente crítico ou 
potencialmente crítico; Avaliar e monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações de 
deslocamento do paciente crítico ou potencialmente crítico; Avaliar a instituição do suporte de ventilação 
não invasiva; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; Avaliar a condição de saúde do 
paciente crítico ou potencialmente crítico para a retirada do suporte ventilatório invasivo e não invasivo; 
Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica; Manter a funcionalidade e 
gerenciamento da via aérea natural e artificial; Avaliar e realizar a titulação da oxigenoterapia e 
inaloterapia; Determinar as condições de alta fisioterapêutica; Prescrever a alta fisioterapêutica; Registrar 
em prontuário consulta, avaliação, diagnóstico, prognóstico, tratamento, evolução, interconsulta, 
intercorrências e alta fisioterapêutica; Emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos; 
Realizar atividades de educação em todos os níveis de atenção à saúde, e na prevenção de riscos 
ambientais e ocupacionais; Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos; Atuar em 
consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

FISIOTERAPEUTA INTENSIVISTA PEDIÁTRICO 

 
Assistência fisioterapêutica em pediatria; Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e realizar 
interconsulta e encaminhamento; Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica do paciente crítico 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
FSERJ - FUNDAÇÃO SAÚDE  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022  

 

   
Página 4 

 

ou potencialmente crítico; Realizar avaliação e monitorização da via aérea natural e artificial do paciente 
crítico ou potencialmente crítico; Solicitar, aplicar e interpretar escalas, questionários e testes funcionais; 
Solicitar, realizar e interpretar exames complementares como espirometria e outras provas de função 
pulmonar, eletromiografia de superfície, entre outros; Determinar diagnóstico e prognóstico 
fisioterapêutico; Planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e descondicionamento 
cardiorrespiratório do paciente crítico ou potencialmente crítico; Prescrever e executar terapêutica 
cardiorrespiratória e neuro-músculo-esquelética do paciente crítico ou potencialmente crítico; Prescrever, 
confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistiva; Aplicar métodos, técnicas e recursos de 
expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento muscular, recondicionamento 
cardiorrespiratório e suporte ventilatório do paciente crítico ou potencialmente crítico; Utilizar recursos 
de ação isolada ou concomitante de agente cinésio-mecano-terapêutico, termoterapêutico, 
crioterapêutico, hidroterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico, sonidoterapêutico, entre outros; 
Aplicar medidas de controle de infecção hospitalar; Realizar posicionamento no leito, sedestação, 
ortostatismo, além de planejar e executar estratégias de adaptação, readaptação, orientação e 
capacitação dos clientes/pacientes/usuários, visando a maior funcionalidade do paciente crítico ou 
potencialmente crítico; Avaliar e monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações de 
deslocamento do paciente crítico ou potencialmente crítico; Avaliar a instituição do suporte de ventilação 
não invasiva; Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; Avaliar a condição de saúde do 
paciente crítico ou potencialmente crítico para a retirada do suporte ventilatório invasivo e não invasivo; 
Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica; Manter a funcionalidade e 
gerenciamento da via aérea natural e artificial; Avaliar e realizar a titulação da oxigenoterapia e 
inaloterapia; Determinar as condições de alta fisioterapêutica; Prescrever a alta fisioterapêutica; Registrar 
em prontuário consulta, avaliação, diagnóstico, prognóstico, tratamento, evolução, interconsulta, 
intercorrências e alta fisioterapêutica; Emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos; 
Realizar atividades de educação em todos os níveis de atenção à saúde, e na prevenção de riscos 
ambientais e ocupacionais; Assumir a responsabilidade técnica de setores específicos; Atuar em 
consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

FISIOTERAPEUTA NEONATOLOGIA 

 
Assistência fisioterapêutica em neonatologia; Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese, solicitar e 
realizar interconsulta e encaminhamento; Realizar avaliação física e cinesiofuncional específica do 
paciente crítico ou potencialmente crítico; Realizar avaliação e monitorização da via aérea natural e 
artificial do paciente crítico ou potencialmente crítico; Solicitar, aplicar e interpretar escalas, 
questionários e testes funcionais; Solicitar, realizar e interpretar exames complementares como 
espirometria e outras provas de função pulmonar, eletromiografia de superfície, entre outros; Determinar 
diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico; Planejar e executar medidas de prevenção, redução de risco e 
descondicionamento cardiorrespiratório do paciente crítico ou potencialmente crítico; Prescrever e 
executar terapêutica cardiorrespiratória e neuro-músculo-esquelética do paciente crítico ou 
potencialmente crítico; Prescrever, confeccionar e gerenciar órteses, próteses e tecnologia assistiva; 
Aplicar métodos, técnicas e recursos de expansão pulmonar, remoção de secreção, fortalecimento 
muscular, recondicionamento cardiorrespiratório e suporte ventilatório do paciente crítico ou 
potencialmente crítico; Utilizar recursos de ação isolada ou concomitante de agente cinésio-mecano-
terapêutico, termoterapêutico, crioterapêutico, hidroterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico, 
sonidoterapêutico, entre outros; Aplicar medidas de controle de infecção hospitalar; Realizar 
posicionamento no leito, sedestação, ortostatismo, além de planejar e executar estratégias de 
adaptação, readaptação, orientação e capacitação dos clientes/pacientes/usuários, visando a maior 
funcionalidade do paciente crítico ou potencialmente crítico; Avaliar e monitorar os parâmetros 
cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamento do paciente crítico ou potencialmente 
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crítico; Avaliar a instituição do suporte de ventilação não invasiva; Gerenciar a ventilação espontânea, 
invasiva e não invasiva; Avaliar a condição de saúde do paciente crítico ou potencialmente crítico para 
a retirada do suporte ventilatório invasivo e não invasivo; Realizar o desmame e extubação do paciente 
em ventilação mecânica; Manter a funcionalidade e gerenciamento da via aérea natural e artificial; 
Avaliar e realizar a titulação da oxigenoterapia e inaloterapia; Determinar as condições de alta 
fisioterapêutica; Prescrever a alta fisioterapêutica; Registrar em prontuário consulta, avaliação, 
diagnóstico, prognóstico, tratamento, evolução, interconsulta, intercorrências e alta fisioterapêutica; 
Emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos; Realizar atividades de educação em 
todos os níveis de atenção à saúde, e na prevenção de riscos ambientais e ocupacionais; Assumir a 
responsabilidade técnica de setores específicos; Atuar em consonância com as previsões do respectivo 
Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

FONOAUDIÓLOGO - MATERNO INFANTIL 

 
Atender pacientes neonatos e pediátricos visando a prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando 
protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes neonatais e pediátricos; 
efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar familiares dos pacientes neonatais e 
pediátricos; desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida. Assessorar 
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão quando necessário. Prescrever atividades; preparar material 
terapêutico; indicar e adaptar tecnologia assistiva; introduzir formas alternativas de comunicação; aplicar 
procedimentos específicos de reabilitação em UTI; reorientar condutas terapêuticas; Explicar 
procedimentos e rotinas; demonstrar procedimentos e técnicas; orientar técnicas ergonômicas; verificar 
a compreensão da orientação; esclarecer dúvidas; Desenvolver programas de prevenção, promoção de 
saúde e qualidade de vida; Promover campanhas educativas; Produzir manuais e folhetos explicativos; 
Elaborar relatórios e laudos; Utilizar recursos de informática; Executar outras tarefas de mesma natureza 
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. Atuar em consonância com as previsões 
do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

NUTRICIONISTA - MATERNO INFANTIL 

 
Promover saúde e qualidade de vida a partir dos alimentos; conscientizar seus pacientes sobre a 
importância da adoção de uma rotina alimentar saudável; manter ou melhorar o estado nutricional dos 
pacientes; orientar sobre a amamentação; orientar quanto à adequação dos hábitos alimentares e às 
necessidades da mãe e do bebê uma vez que a alimentação interfere diretamente na produção de leite; 
garantir um estado nutricional favorável; monitorar, avaliar e otimizar o estado nutricional, a partir de uma 
alimentação adequada, que considera as necessidades individuais dos pequenos que estão com o 
organismo fragilizado; incentivar a amamentação; promover campanhas que incentivem a doação de leite 
materno; garantir condições adequadas de coleta, armazenamento e distribuição do leite; orientar, 
educar e dar assistência nutricional às mães e fazer a gestão quantitativa do leite coletado e distribuído; 
Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 
43.583/2012. 
 

MÉDICO DO TRABALHO 

 
Realizar exames médicos ocupacionais, conceder licenças para tratamento de saúde, compor junta de 
perícia médica; realizar atividades relacionadas à educação sanitária permanente; desenvolver trabalho 
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s no âmbito da prevenção e minimização de doenças ocupacionais, controle e avaliação do ambiente de 
trabalho, campanhas e treinamentos; realizar junto à Engenharia do Trabalho avaliações ambientais, 
além de elaborar, em conjunto, programas relacionados a riscos ambientais e saúde ocupacional; 
caracterizar doenças ocupacionais e desenvolver atividades de pesquisa e ensino. 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de 
assistência médica, unidades pré-hospitalares moveis e fixas, e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, 
puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas clinicas; prestar 
assistência ao paciente, atuando sob a supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrumentação 
cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar 
o ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar-
se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. Atuar em consonância com as previsões do 
respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – MATERNO-INFANTIL 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem especificamente em hospitais com unidade hospitalar 
exclusiva ou que possua serviço de maternidade e/ou neonatologia, prestar assistência ao paciente e 
orientação familiar, atuando sob a supervisão de enfermeiro; organizar o ambiente de trabalho, dar 
continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar-se com pacientes e familiares 
e com a equipe de saúde. Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética 
Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado 
do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - NEONATOLOGIA 

 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem especificamente em hospitais com unidade neonatal, 
prestar assistência ao paciente e orientação familiar, atuando sob a supervisão de enfermeiro; organizar 
o ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar-
se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. Atuar em consonância com as previsões do 
respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA ADULTO 

 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem especificamente em hospitais com unidade de 
tratamento intensivo adulto, prestar assistência ao paciente e orientação familiar, atuando sob a 
supervisão de enfermeiro; organizar o ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar 
em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar 
relatórios técnicos; comunicar-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. Atuar em 
consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTENSIVISTA PEDIÁTRICO 

 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem especificamente em hospitais com unidade pediátrica 
intensiva, prestar assistência ao paciente e orientação familiar, atuando sob a supervisão de enfermeiro; 
organizar o ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas 
práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; 
comunicar-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. Atuar em consonância com as 
previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA 

 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem especificamente em serviços de urgência e emergência, 
prestar assistência ao paciente e orientação familiar, atuando sob a supervisão de enfermeiro; organizar 
o ambiente de trabalho, dar continuidade aos plantões. Trabalhar em conformidade às boas práticas, 
normas e procedimentos de biossegurança. Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; comunicar-
se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. Atuar em consonância com as previsões do 
respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

TÉCNICO DE FARMÁCIA 

 
Realizar operações farmacotécnicas, fracionar fármacos, conferir fórmulas, efetuar manutenção de rotina 
em equipamentos, utensílios de laboratório e rótulos das matérias-primas. Controlar estoques, fazer 
testes de qualidade de matérias-primas, equipamentos e ambiente. Documentar atividades e 
procedimentos da manipulação farmacêutica. Suas atividades são desenvolvidas sob a supervisão direta 
do farmacêutico. Atuar em consonância com as previsões do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 
Operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso 
auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparar pacientes e realizar exames; prestar atendimento aos pacientes 
fora da sala de exame, realizando as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de 
biossegurança e código de conduta. Manter registro de informações. Atuar em consonância com as 
previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA (MAMOGRAFIA) 

 
Operar aparelhos médicos para produzir imagens específicas de mamografia como recurso auxiliar ao 
diagnóstico e terapia; preparar o local e o aparelho para a realização de exames radiológicos; trabalhar com 
biossegurança; verificar a limpeza e ordem do ambiente e funcionamento adequado do aparelho; 
organizar área de trabalho, equipamentos e acessórios; solicitar a manutenção do aparelho, se necessário; 
recepcionar o paciente e conferir seu pedido do exame e sua identificação, orientar o paciente sobre o uso 
da vestimenta adequada e encaminha-lo à sala de radiologia; posicionar o paciente para o exame, orienta-
lo quanto a postura adequada; dirigir-se à sala protegida de operação e acionar o equipamento; conferir a 
qualidade da imagem, revelar e liberar o paciente ou refazer o exame na eventualidade de observar falhas 
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na operação ou imagem de baixa qualidade; encaminhar para a impressão definitiva e laudo médico; 
registrar os exames realizados detalhando a identificação do paciente e do médico solicitante, data da 
realização e previsão de entrega, para controle da movimentação da área; Atuar em consonância com as 
previsões do respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA (RNM) 

 
Operar aparelhos médicos para produzir imagens específicas de Ressonância Nuclear Magnética como 
recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia; preparar o local e o aparelho para a realização de exames 
radiológicos; trabalhar com biossegurança; verificar a limpeza e ordem do ambiente e funcionamento 
adequado do aparelho; organizar área de trabalho, equipamentos e acessórios; solicitar a manutenção do 
aparelho, se necessário; recepcionar o paciente e conferir seu pedido do exame e sua identificação, 
orientar o paciente sobre o uso da vestimenta adequada e encaminha-lo à sala de Radiologia; posicionar o 
paciente para o exame, orienta-lo quanto a postura adequada; dirigir-se à sala protegida de operação e 
acionar o equipamento; conferir a qualidade da imagem, revelar e liberar o paciente ou refazer o exame 
na eventualidade de observar falhas na operação ou imagem de baixa qualidade; encaminhar para a 
impressão definitiva e laudo médico; registrar os exames realizados detalhando a identificação do 
paciente e do médico solicitante, data da realização e previsão de entrega, para controle da 
movimentação da área; Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional 
e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro 
- Decreto nº 43.583/2012. 
 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA (TC) 

 
Operar aparelhos médicos para produzir imagens específicas de Tomografia Computadorizada como 
recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia; preparar o local e o aparelho para a realização de exames 
radiológicos; trabalhar com biossegurança; verificar a limpeza e ordem do ambiente e funcionamento 
adequado do aparelho; organizar área de trabalho, equipamentos e acessórios; solicitar a manutenção do 
aparelho, se necessário; recepcionar o paciente e conferir seu pedido do exame e sua identificação, 
orientar o paciente sobre o uso da vestimenta adequada e encaminha-lo à sala de Radiologia; posicionar o 
paciente para o exame, orienta-lo quanto a postura adequada; dirigir-se à sala protegida de operação e 
acionar o equipamento; conferir a qualidade da imagem, revelar e liberar o paciente ou refazer o exame 
na eventualidade de observar falhas na operação ou imagem de baixa qualidade; encaminhar para a 
impressão definitiva e laudo médico; registrar os exames realizados detalhando a identificação do 
paciente e do médico solicitante, data da realização e previsão de entrega, para controle da 
movimentação da área; Atuar em consonância com as previsões do respectivo Código de Ética Profissional 
e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro 
- Decreto nº 43.583/2012. 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho; Realizar 
auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Identificar variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolver ações educativas na área de saúde e 
segurança no trabalho; Participar de perícias e fiscalizações que integram processos de negociação; 
Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; Investigar, 
analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle, Exercer demais atribuições 
pertinentes à especialidade, função e ao local de trabalho. Atuar em consonância com as previsões do 
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respectivo Código de Ética Profissional e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo do Estado do Rio de Janeiro - Decreto nº 43.583/2012. 
 


