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CARGOS NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 101 DIRETOR DE ENFERMAGEM 

Requisitos: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Organizar o Serviço de Enfermagem de acordo com a especificidade da Instituição elaborando 

e fazendo cumprir o Regimento do Serviço de Enfermagem, Manual de Normas e Rotinas dos 
procedimentos de enfermagem, que devem ser de conhecimento obrigatório de todos os profissionais de 
enfermagem; Manter o quadro funcional de Enfermagem, e sempre que necessário, atualizar a listagem 
completa dos profissionais de enfermagem por categoria, número de inscrição no Coren−PR, endereço 
completo e o número de seu CPF, assim como as alterações,  admissões, demissões, licenças  por tempo 
indeterminado, conforme determina a Resolução Cofen; Informar ao gestor o quantitativo necessário de 
profissionais de enfermagem, observando o disposto na Resolução Cofen; Elaborar escala de trabalho do 
pessoal de enfermagem, com os seguintes dados: nome completo do colaborador; categoria profissional e 
número de registro; setor ou função de atuação; carga horária do profissional; informação sobre os dias a 
serem trabalhados, como diarista ou plantão. A escala deverá conter data, assinatura do Gerente de 
Enfermagem e estar fixada em local visível; Promover educação permanente da Equipe de Enfermagem, por 
meio de capacitação, aperfeiçoamento e avaliação de desempenho periódica, com os devidos registros e 
listagem com assinatura dos participantes; Manter registro das atividades técnicas e administrativas de 
Enfermagem em prontuário do paciente, devidamente assinadas, com número da inscrição do conselho da 
classe e carimbo individual; Manter controle da situação dos profissionais de Enfermagem no que tange a 
legalidade dos mesmos; Participar do processo de recrutamento e seleção dos profissionais de enfermagem; 
Implantar com a Equipe de Enfermagem a Comissão de Ética de Enfermagem e manter as normatizações 
estabelecidas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Implantar, desenvolver e aperfeiçoar a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem na Instituição, de acordo com a Resolução Cofen; Manter o 
pessoal de enfermagem devidamente identificado em serviço e portando a Cédula de Identidade 
Profissional; Zelar por suas atividades privativas. 

 
 
 

CARGOS NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 

CARGO 201 AGENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO 

Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico em Enfermagem Completo e Registro no Órgão da 
Classe 

Atribuições: 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. Realizar exames de eletro 
diagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de enfermagem; 
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; Realizar a 
movimentação e o transporte de clientes de maneira segura; Auxiliar nos atendimentos de urgência e 
emergência; Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para 
a realização de relatórios e controle estatístico; Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, 
preparando−as conforme o necessário. 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; Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles 
que estão avariados ou desgastados; Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento 
materno bem como a coleta no lactário ou no domicílio; Auxiliar na preparação do corpo após o óbito; 



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; 

 

CARGO 202 TÉCNICO EM RAIO X 

Requisitos: Curso de Técnico em Radiologia e Registro no Órgão da Classe 

Atribuições: Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e outros acionando seus 
comandos e observando instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade correta; 
Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios necessários; 
Preparar clientes para exame e ou radioterapia; Prestar atendimento aos clientes, realizando as atividades 
segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta; Revelar chapas e filmes 
radiológicos, zelando pela qualidade das imagens; Realizar o processamento e a documentação das imagens 
adquiridas; Controlar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipo e requisitante; Manter 
equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao 
superior eventuais problemas; 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. 

 


