
ANEXO I

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Eletricista:

Executar  manutenção  corretiva,  preventiva  e/ou  emergencial  em:  geradores,  motores,
transformadores,  disjuntores,  seccionadoras,  para-raios,  equipamentos  elétricos  de  potência,
equipamentos  e  instrumentos  de  medição  e  controle  de  usinas,  subestações,  sistemas  de
transmissão e distribuição, de acordo com programações estabelecidas pela Empresa; Realizar
conservação e providenciar as ferramentas e instrumentos de ensaio e testar equipamentos para
atendimentos dos serviços de manutenção; Realizar testes e ensaios elétricos para aceitação e
recebimento  de  novos  equipamentos,  instrumentos  e  instalações  da  usina  e  subestações;
Acompanhar e controlar a manutenção e operação dos sistemas, através de preenchimento de
formulários  específicos;  Executar  inspeções  programadas  e/ou  emergenciais  em  usinas  e/ou
subestações, para detectar e corrigir defeitos e anormalidades dos sistemas elétricos; Executar
manutenções corretivas em sistemas de controle, comando e proteção de quadros de controles de
motores e/ou nos circuitos de comandos elétricos dos equipamentos de potência das subestações
e/ou  usinas;  Executar  manutenção  corretiva  em  baterias  e  banco  de  baterias,  circuitos  de
alimentação para manter a continuidade de operação dos sistemas de usinas e subestações;
Instalar  e efetuar a manutenção de linhas,  circuitos de luz e força,  separando,  substituindo e
fixando  tomadas,  interruptores,  fusíveis,  lâmpadas  e  reatores,  quadros  e  acessórios;  Dirigir
veículos da Empresa para execução de serviços; Executar outras atividades correlatas à função;
participar de programas de educação permanente.

Técnico de Enfermagem:

Desempenhar  atividades  técnicas  de  enfermagem  conforme  legislação  vigente;  prestar
assistência  ao  paciente  zelando  pelo  seu  conforto  e  bem-estar;  administrar  medicamentos;
organizar  ambiente  de  trabalho;  trabalhar  em  conformidade  às  boas  práticas,  normas  e
procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos; desempenhar
atividades  técnicas  de  enfermagem  no  domicílio;  participar  de  programas  de  educação
permanente.

Observações:

- Participar e colaborar com a implantação dos processos de qualidade;

- Cumprir as normas emanadas pelo Conselho de Classe respectivo;

- Cumprir os Regulamentos, as Normas e Rotinas da Fundação;

- Ter habilidade com informática: Word, Power Point, Excel, Internet.

O exercício do emprego exige disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos, feriados, no
período  diurno  e/ou  noturno,  em  regime  de  escala,  conforme  estabelecido  em  Contrato  de
Trabalho.

Médico Pediatra:

Realizar consultas e atendimentos médicos; cuidar e tratar dos pacientes, responsabilizando-se
pela continuidade do cuidado, de forma integral e humanizada, assegurando comunicação efetiva



com  equipe  multidisciplinar;  fazer  atendimento  pré-hospitalar  do  sistema  de  urgência  e
transferência de pacientes (inclusive neonatos); implementar ações de prevenção de doenças e
promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde;  efetuar perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; elaborar documentos em acordo com as normas do Conselho Federal de
Medicina; difundir conhecimentos da área médica; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa
e extensão. Realizar apoio matricial especializado para todas as Unidades da FEAES e as que
vierem a surgir.

Observações:

- Participar e colaborar com a implantação dos processos de qualidade da Instituição;

- Cumprir os Regulamentos, as Normas e Rotinas da Fundação;

- Ter habilidade com informática: Word, Power Point, Excel, Internet;

- Cumprir as normas emanadas pelos Conselhos Federal e Regional de Medicina;

- Realizar outras atividades correlatas ao seu cargo.

O exercício do emprego exige disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados;
no período diurno e/ou noturno e em regime de escala, conforme estabelecido em Contrato de
Trabalho.

Psicólogo Clínico:

Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de
grupo,  com  vistas  à  prevenção  e  tratamento  de  problemas  psíquicos;  realizar  atendimento
psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado ao perfil do Hospital; preparar o paciente para
cuidados intensivos, permanência e alta hospitalar; trabalhar em situações de agravamento físico
e emocional, inclusive no período terminal, participando das decisões com relação à conduta a ser
adotada  pela  equipe  multiprofissional;  participar  e  acompanhar  a  elaboração  de  programas
educativos e de treinamento em saúde; coordenar e supervisiona as atividades de psicologia no
Hospital; atuar junto à equipe multiprofissional no sentido de levá-las a identificar e compreender
os  fatores  emocionais  que  intervém  na  saúde  geral  do  paciente;  atuar  como  facilitador  no
processo de integração e adaptação do indivíduo ao Hospital.

Observações:

- Participar e colaborar com a implantação dos processos de qualidade;

- Cumprir os Regulamentos, as Normas e Rotinas da Fundação;

- Ter habilidade com informática: Word, Power Point, Excel, Internet;

- Cumprir as normas emanadas pelo Conselho de Classe respectivo;

- Realizar outras atividades correlatas ao seu cargo.

O exercício do emprego exige disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos, feriados, no
período diurno e/ou noturno, em regime de escala e/ou sobreaviso, conforme estabelecido em
Contrato de Trabalho.


