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ANEXO I – DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO EMPREGO PÚBLICO E 
REQUISITOS PARA A ADMISSÃO 

 
(Fundamento: Art. 24, e Anexo II do Regimento Interno da FASP) 

 

  

Emprego Público Administrador de Empresas 

Requisitos para Admissão Ensino superior completo nas áreas afins de Administração de 
Empresas e registro profissional ativo no Conselho Regional de 
Administração. 

Atribuições Planejar, organizar, controlar e assessorar nas áreas de recursos 
humanos, patrimônio, materiais, de informações, custos, financeira, 
tecnológica, assistência, entre outras; implementar e executar 
programas e projetos definidos pela FASP; elaborar planejamento 
organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o 
desempenho organizacional; prestar consultoria administrativa a 
organização e aos empregados públicos, relativamente ao 
desempenho das atribuições do emprego; planejar, organizar e 
executar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 
demais empregados lotados no órgão em que atua e demais campos 
da Administração Pública, quando solicitado; guardar sigilo das 
atividades inerentes as atribuições do emprego, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de 
interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público; apresentação de relatórios das 
atividades para análise; participar das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão; Ter habilidade com informática: Word, Power Point, Excel, 
Internet; outras funções afins e correlatas ao exercício das atribuições 
do emprego que lhes forem solicitadas. 

Emprego Público Advogado 

Requisitos para Admissão Ensino superior completo em Direto e registro profissional ativo na 
Ordem dos Advogados do Brasil 

Atribuições Postular em juízo representando a Fundação, propor ou contestar 
ações; solicitar providências ao magistrado ou ministério público; 
avaliar provas documentais e orais; realizar audiências trabalhistas, 
penais comuns e cíveis; atuar nos tribunais; e extrajudicialmente, 
orientar, quando necessário, respostas a questionamentos do 
Ministério Público por meio de ofícios ou recomendações 
administrativas; orientar, sobre matérias de direito, quando solicitado, 
questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas; mediar 
questões; contribuir na elaboração de regulamentos ou outras 
normativas da Fundação; elaborar minutas de contratos, convênios e 
outros ajustes de interesse da Fundação e analisar as versões 
definitivas; emitir informações, pareceres jurídicos em demais assuntos 
de interesse da Fundação; analisar legislação para atualização e 
implementação; prestar consultoria e assessoramento jurídico no 
âmbito da Fundação; assessorar negociações internacionais e 
nacionais; Acompanhar no interesse da Fundação, onde for 
necessário, perante todas as instâncias em atividades administrativas, 
judiciais e extrajudiciais, defendendo os interesses e direitos 



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ 
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

 

  
 

institucionais. Atuar de forma preventiva junto aos diversos setores da 
Fundação; zelar pelos interesses da Fundação na manutenção e 
integridade dos seus bens; preservar interesses individuais e coletivos, 
dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado 
democrático de direito. Executar as demais atividades previstas em 
regulamento da profissão em favor da Fundação. 

Emprego Público Assistente Administrativo 

Requisitos para Admissão Ensino médio completo 

Atribuições Realizar atividades de atendimento ao público; agendamentos de 
atendimentos, receber e fazer comunicações telefônicas e 
comunicações eletrônicas, anotar recados, agendar reuniões e 
compromissos, responder indagações rotineiras e prestar informações 
básicas; digitar despachos, relatórios e outros expedientes que lhe 
forem solicitados; elaborar, informar ou instruir expedientes 
relacionados à unidade administrativa; receber, selecionar, classificar 
e arquivar correspondências e documentos; conferir, organizar e 
controlar documentos e processos; realizar atividades auxiliares em 
audiência, inclusive a de digitação de documentos; desempenhar 
atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.; minutar e 
transcrever atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos, 
protocolando-os quando necessário, entre outros; registrar, digitar ou 
digitalizar dados essenciais, armazenar arquivos digitais em 
dispositivos e memórias disponíveis; atender o expediente normal da 
unidade, controlar arquivos informatizados, redigir documentos, 
relatórios, etc.; exercer todas as atividades de nível de seu emprego 
de natureza repetitiva; realizar tarefas auxiliares, sob supervisão da 
chefia imediata, classificando, arquivando e registrando documentos e 
fichas, recebendo, estocando e fornecendo materiais, operando 
equipamentos para reprodução, digitação de textos em geral; controlar 
e zelar pela higiene e conservação de equipamentos e instrumentos 
sob sua responsabilidade; velar pela guarda, conservação, higiene e 
economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e armazenando-
os adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade 
dos serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do emprego, podendo atuar nas diversas áreas da FASP, 
tais como administração, finanças, recepção, farmácia, almoxarifado, 
gestão de pessoas, assistência, faturamento, entre outras. Prestar 
atendimento e informações sobre produtos e serviços, ao público, 
pacientes, familiares e acompanhantes, atender fornecedores e/ou 
clientes, preparar planilhas e relatórios, realizar registros, lançamentos 
e controles diversos. Participar e colaborar com a implantação dos 
processos de qualidade, apresentação de relatórios das atividades 
para análise, sempre que solicitado pelo superior hierárquico; participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Cumprir os 
Regulamentos, as Normas e Rotinas da Fundação. Realizar outras 
atividades correlatas ao seu cargo. Ter habilidade com informática: 
Word, Power Point, Excel, Internet; O exercício do emprego exige 
disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos, feriados, no 



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ 
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

 

  

  
 
 

período diurno e/ou noturno, em regime de escala, conforme 
estabelecido em Contrato de Trabalho. 

Emprego Público Assistente Social 

Requisitos para Admissão Curso superior completo e registro profissional ativo no Conselho 
Regional de Assistência Social 

Atribuições Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 
FASP; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social; encaminhar 
providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 
população; orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos 
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos 
no atendimento e na defesa de seus direitos; planejar, organizar e 
administrar benefícios e Serviços Sociais; prestar assessoria e apoio 
aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, 
no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade; planejamento, organização e administração de Serviços 
Sociais e de Unidade de Serviço Social; realizar estudos sócio-
econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais 
junto a órgãos da administração pública direta e indireta e outras 
entidades; coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar 
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço 
Social; planejar, organizar e administrar programas e projetos em 
Unidade de Serviço Social; assessoria e consultoria e órgãos da 
Administração Pública direta e indireta e outras entidades, em matéria 
de Serviço Social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 
treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço 
Social; efetuar visitas domiciliares; dirigir e coordenar associações, 
núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social; coordenar 
seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre 
assuntos de Serviço Social; dirigir serviços técnicos de Serviço Social 
nas unidades da FASP; participar das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. Ter habilidade com informática: Word, Power Point, Excel, 
Internet; Ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos, 
feriados, no período diurno e/ou noturno, em regime de escala, 
conforme estabelecido em Contrato de Trabalho. 

Emprego Público Contador 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Ciências Contábeis e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Contabilidade 
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Atribuições Planejar, supervisionar e executar o sistema de registros de atos e 
fatos de natureza contábil em atenção aos Postulados, Princípios e 
Convenções da Contabilidade e às exigências legais; supervisionar os 
trabalhos de contabilização dos atos e fatos contábeis, analisando e 
orientando seu procedimento para assegurar a observância do plano 
de contas aplicado ao setor público e ao setor privado; inspecionar 
regularmente a escrituração dos livros diário, razão e auxiliares, 
verificando se os registros efetuados correspondem aos atos e fatos 
contábeis que lhes deram origem; controlar e participar dos trabalhos 
de análise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, 
para assegurar a veracidade das operações contábeis; proceder e 
orientar a classificação das receitas e despesas públicas, examinando 
sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços; supervisionar 
e proceder os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação, 
amortização e exaustão dos bens patrimoniais; registrar e controlar a 
dívida os obrigações da FASP, seja a dívida fundada ou flutuante; 
organizar, executar, controlar e responder por balancetes, balanços e 
demonstrativos das contas públicas, de acordo com as normas 
contábeis aplicadas ao setor público e setor privado, para apresentar 
resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e 
financeira da FASP; assessorar gerencialmente os gestores públicos 
quanto aos aspectos financeiros, contábeis, administrativos e 
orçamentários, emitindo pareceres e orientações técnicas; audita 
operações contábeis; executar perícia contábil; consolidar atos 
orçamentários da FASP; acompanhar e controla a execução 
orçamentária da FASP; acionar medidas de contenção orçamentária 
em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal; promover a 
publicação dos relatórios financeiros para atendimento dos 
instrumentos de transparência fiscal; organizar, assessorar e executar 
as audiências públicas de prestações de contas; atender e responder 
contabilmente os órgãos de controle externo, em especial o Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná; Ter habilidade com informática: Word, 
Power Point, Excel, Internet; Ter disponibilidade para trabalhar aos 
sábados, domingos, feriados, no período diurno e/ou noturno, em 
regime de escala, se necessário e conforme estabelecido em Contrato 
de Trabalho. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Emprego Público Enfermeiro 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Enfermagem e registro profissional ativo 
no Conselho Regional de Enfermagem 

Atribuições Participar na formulação, supervisão, avaliação e execução de 
programas de saúde pública, materno-infantil, imunização e outros que 
forem definidos pela FASP; participar de inquéritos epidemiológicos e 
em programas de educação sanitária da população, interpretando e 
avaliando resultados; participar na elaboração, acompanhamento e 
avaliação de programas de treinamento para pessoal de enfermagem, 
estabelecimento de normas e organização de serviços operacionais de 
enfermagem; participar na elaboração de projetos, protocolos, POP’S, 
pesquisas e estudos na área de enfermagem; opinar na compra de 
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materiais de enfermagem fornecendo especificações técnicas e 
verificando necessidades; orientar, coordenar e/ou executar trabalhos 
de assistência a pacientes e familiares em todas as especialidades e 
áreas que forem abrangidas pela FASP, verificando e orientando o 
exato cumprimento de prescrições médicas quanto a tratamento, 
medicamentos e dietas; supervisionar equipes de enfermagem na 
aplicação de terapia especializada sob controle médico e na 
preparação de campo operatório e esterilização do material de 
enfermagem; prestar assistência aos médicos em atendimentos 
clínicos e em intervenções cirúrgicas; executar outras tarefas 
correlatas determinadas pelo superior imediato. Cumprir com a portaria 
nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, Ministério da Saúde, que define 
atribuições do enfermeiro nas estratégias de saúde da família; realizar 
atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e 
quando indicado ou necessário no domicilio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, etc.) ou unidades da FASP, em 
todas as fazes do desenvolvimento humano: infância, adolescência, 
idade adulta e terceira idade; realizar consultas de enfermagem, 
procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da 
profissão; solicitar exames complementares, prescrever medicações e 
encaminhar, quando necessário, aos usuários e outros serviços, 
seguindo Protocolos; realizar atividades programadas e de atenção a 
demanda espontânea; planejar, gerenciar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos Agentes comunitário de Saúde e de Endemias, 
em conjunto com outros membros das equipes, se definido pela 
Gestão; contribuir, participar e realizar atividades de educação 
permanente da equipe de enfermagem e outros profissionais; participar 
do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento das unidades de saúde da FASP; Participar e colaborar 
com a implantação dos processos de qualidade; - Cumprir os 
Regulamentos, as Normas e Rotinas da Fundação; realizar outras 
atividades correlatas ao seu cargo. Ter habilidade com informática: 
Word, Power Point, Excel, Internet; - Cumprir as normas emanadas 
pelo Conselho de Classe respectivo; 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
  

Emprego Público Farmacêutico e Bioquímico 

Requisitos para Admissão Ensino superior em Farmácia e Bioquimica, registro profissional ativo 
no Conselho Regional de Farmácia 

Atribuições Atuar de acordo com as normas técnicas vigentes e respeitando o 
código de ética de sua categoria profissional. Exercer assessoramento 
ou responsabilidade técnica no âmbito de sua competência. Exercer a 
fiscalização sanitária em órgãos, fórmulas, produtos e métodos de 
natureza farmacêutica. Desenvolver ações de prevenção, promoção, 
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proteção e recuperação da saúde humana, considerando as políticas 
pública de saúde. Cumprir as normas emanadas pela FASP, 
participando do planejamento e realizando as ações previstas na sua 
programação; informar os pacientes, quando da dispensação de 
medicamentos no âmbito de sua competência, atendendo aos critérios 
de posologia, contra-indicações, efeitos colaterais e interações 
medicamentos com conhecimento de similares e qualidade dos 
respectivos medicamentos. Controlar a qualidade de insumos 
farmacêuticos, reagentes e correlatos. Gerenciar sistemas de farmácia 
tais como: seleção, planejamento de necessidades, aquisição, 
armazenagem, controle de estoques e distribuição de medicamento e 
correlatos. Interpretar e avaliar prescrições médica. Efetuar análises 
clínicas ou outras, dentro da competência, dominando a teoria e as 
técnicas na realização de exames tais como: de hematologia, 
parasitologia, microbiologia, imunologia entre outros. Interpretar os 
resultados, colaborando com o diagnóstico médico. Executar a parte 
técnica prática dos exames no laboratório desde a coleta de materiais 
até a emissão de laudos finais de análise. 
Responsabilizar-se pela Coordenação e/ou Supervisão da rotina de 
serviços executadas pela Equipe Técnica. Elaboração e confecção de 
documentos pertinentes. Participar das ações de vigilância à saúde e 
de capacitações profissionais, seja como colaborador ou assistente em 
todas as especialidades e áreas que forem abrangidas pela FASP; 
executar as demais atividades correlatas a habilitação profissional 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Emprego Público Fisioterapeuta 

Requisitos para Admissão Ensino superior completo em Fisioterapia e registro profissional ativo 
no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

Atribuições Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e 
recuperação de pacientes; atender e avaliar as condições funcionais 
dos pacientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da 
fisioterapia e suas especialidades, definidos pela FASP; atuar na área 
de educação em saúde por meio de palestras, distribuição de materiais 
educativos e orientações para melhor qualidade de vida; elaborar 
diagnóstico fisioterapêutico dos pacientes, identificando sua 
capacidade funcional; realizar as atividades destinadas à promoção, 
ao tratamento e à recuperação da saúde de pacientes mediante a 
aplicação de técnicas fisioterapêuticas; planejar, controlar, 
supervisionar e executar tratamentos; emitir laudos e efetuar 
levantamentos quando solicitado; apoiar a elaboração e manutenção 
do manual de instruções operacionais técnicas e administrativas da 
Fisioterapia. Participar e colaborar com a implantação dos processos 
de qualidade; Cumprir os Regulamentos, as Normas e Rotinas da 
Fundação; Cumprir as normas emanadas pelo Conselho de Classe 
respectivo; Realizar outras atividades correlatas ao seu cargo. Ter 
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habilidade com informática: Word, Power Point, Excel, Internet; Ter 
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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Emprego Público Fonoaudiólogo 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Fonoaudiologia e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Fonoaudiologia 

Atribuições Desenvolver trabalhos de maneira preventiva; atender crianças, 
adolescentes e adultos que necessitam de reabilitação 
fonoaudiológica com prévios encaminhamentos médicos. Realizar 
avaliação individual nas unidades da FASP dando orientações aos 
pacientes, pais ou responsáveis. Participar da equipe multiprofissional 
que tem como principais objetivos o estudo e discussão de casos. 
Avaliar, atender e encaminhar casos em relação à sua área específica, 
sempre socializando com a equipe multiprofissional. Prestar 
orientação pedagógica e familiar em relação aos casos atendidos. 
Prestar atendimento e acompanhamento em casos que envolvem a 
Educação Especial, em todas as modalidades. Participar de cursos, 
palestras, grupos de estudos e de formação continuada na área 
específica ou de educação. Planejar, organizar e ministrar seminários, 
palestras, cursos; 
Avaliar e oferecer terapia da deglutição e das estruturas do sistema 
estomatognático; Indicar condutas quanto a via e modo de 
alimentação e estabelecer prognóstico para a deglutição orofaríngea; 
Promover funções estomatognáticas de sucção, mastigação e 
deglutição; Promover juntamente, com a equipe, condutas que 
auxiliem desmame, se necessário; Avaliar e realizar terapia de voz, 
fala e linguagem nos pacientes em toda e qualquer fase; Reabilitar o 
paciente a execução de suas funções mentais superiores, visando 
compreensão da palavra falada; Realizar estimulação miofuncional de 
pacientes crônicos. Realizar avaliação miofuncional orofacial e 
estimulações específicas para os recém-nascidos e lactentes 
considerados de risco, a fim de diminuir e/ou evitar o uso de sondas 
enterais e gástricas; auditiva periférica e central, na função vestibular, 
na linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na voz, na fluência, 
no sistema miofuncional orofacial e cervical e na deglutição. Definir 
condutas preventivas e terapêuticas referente à alimentação de 
recém-nascidos a termo e pré-termo e crianças, e informar aos 
membros da equipe os riscos e consequências da broncoaspiração no 
tratamento da criança disfágica, prevenindo complicações do quadro 
clínico; Incentivar, apoiar, promover e acompanhar o binômio mãe-
bebê no processo de aleitamento materno através de orientações e 
intervenção nas dificuldades de sucção e deglutição de recém-
nascidos e lactentes; Realizar teste da linguinha em recém-nascidos 
e lactentes, teste da orelhinha , imitanciometria. Participar na 
organização e atendimentos em programas estabelecidos pela FASP. 
Promover a saúde, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia 
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(habilitação/reabilitação), monitoramento e aperfeiçoamento de 
aspectos fonoaudiológicos envolvidos na função. 
Orientar familiares, equipe e paciente. Desenvolver atividades de 
formação continuada para outros profissionais. Ter 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. Participar das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

Emprego Público Médico - Alergia e Imunologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Alergia e Imunologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista 
em Alergia e Imunologia, reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; realizar exame físico e identificar sua relação com a alergia 
e exame físico; solicitação e interpretação de exames laboratoriais 
relacionados com alergia e imunologia; realizar testes cutâneos e de 
contato; realizar testes de provocação para doença alérgica e 
imunológica; analisar e aconselhar sobre alérgenos e irritantes 
ambientais ou transportados pelo ar ou ingeridos; realização e avaliar 
testes de função pulmonar e testes de marcadores inflamatórios; 
realizar imunoterapia específica com alérgenos e venenos; realizar 
tratamento farmacológico de transtornos alérgicos e doenças 
relacionadas; propor estratégias de modificação ambiental para 
reduzir a exposição a alérgenos; realizar e/ou prescrever terapia 
imunomoduladora; realizar dessensibilização a medicamentos e 
alimentos; realizar avaliação e tratamento de competência alérgica e 
imunológica; realizar prevenção primária, secundária e terciária de 
doenças alérgicas; realizar educação de pacientes, cuidadores e 
médicos de atendimento primário; 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. Participar das 
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atividades de ensino, pesquisa e extensão.; e, realizar as atribuições 
de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico - Anestesiologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Anestesiologia, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Anestesiologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; realizar procedimentos de anestesia, devendo com 
antecedência, conhecer as condições clínicas do paciente a ser 
submetido à mesma, cabendo ao anestesista decidir da conveniência 
ou não da prática do ato anestésico, de modo soberano e 
intransferível; realizar anestesias gerais ou regionais com segurança, 
assim como manter a vigilância permanente ao paciente anestesiado 
durante o ato operatório, estando o médico sempre junto a este 
paciente; verificar os sinais vitais do paciente e registrá-los em ficha 
própria durante o ato anestésico, assim como a ventilação, oxigenação 
e circulação devem ser avaliadas intermitentemente; aplicar anestesia 
para cirurgias e exames especializados, administrando substâncias 
anestésicas, para minorar o sofrimento de pacientes com processos 
intensos e possibilitar a realização dos referidos exames e 
intervenções cirúrgicas; Reconhecer os mecanismos e etiopatogenia; 
diagnosticar e tratar a dor aguda e crônica; ; 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.e, realizar as atribuições de 
Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Cardiologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Cardiologia, reconhecido pela Comissão 
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Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Cardiologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; atuar na clínica geral e realizar exames subsidiários em 
cardiologia, cardiopatias congênitas; realizar exames de insuficiência 
Cardíaca Congestiva; realizar exames de hipertensão pulmonar; 
realizar exames de aterosclerose; realizar exames de doença arterial 
coronária; realizar exames de arritmias cardíacas, de miocárdiopatias 
e doenças do pericárdio; ou efetuar encaminhamentos que se façam 
necessários na ausência de equipamentos apropriados, realizar 
terapêutica em cardiologia; atuar na prevenção em cardiologia: 
(primária e secundária); ; 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.; e, realizar as atribuições 
de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Cirurgia Geral 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Cirurgia Geral, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em Cirurgia 
Geral, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina; e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
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notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; tomar providências necessárias, solicitando exames ou 
internações, realizando intervenções cirúrgicas ou respectivos 
encaminhamentos, utilizando os recursos técnicos e materiais, corrigir 
sequelas ou lesões e/ou estabelecer diagnóstico cirúrgico; ; 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.; e, realizar as atribuições de Médico e demais atividades 
inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Clínica Médica 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Clínica Médica, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em Clínica 
Médica, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado 
no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; efetuar exames 
médicos; emitir diagnósticos; prescrever medicamentos; realizar 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para 
promover a saúde e bem-estar do paciente; planejar e executar 
atividades de cuidado paliativo; ; 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego. 

Emprego Público Médico – Generalista 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina. 
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Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade junto às Unidades de Pronto de Atendimento de 
Urgência e Emergência; assumir responsabilidades sobre os 
procedimentos médicos que indica ou do qual participa; 
responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado 
ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo 
paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar 
e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e 
demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da 
FASP; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 
Emprego, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular 
que possa interferir no regular andamento do serviço público; efetuar 
exames médicos; emitir diagnósticos; prescrever medicamentos; 
realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de 
enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; planejar 
e executar atividades de cuidado paliativo; 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego. 

Emprego Público Médico – Coloproctologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Coloproctologia, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Coloproctologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; realizar diagnóstico e tratamento para doenças intestinais, 
do reto e do ânus e demais áreas de responsabilidade da 
especialidade. O exercício do emprego exige disponibilidade para 
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trabalhar aos sábados, domingos, feriados, no período diurno e/ou 
noturno, em regime de escala e/ou sobreaviso, conforme estabelecido 
em Contrato de Trabalho. Participar das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.; e, realizar as atribuições de Médico e demais 
atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Dermatologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Dermatologia, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Dermatologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional 
no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; realizar o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças 
da pele, infecciosas, pelos, mucosas, cabelos e unhas e demais áreas 
de competência da especialidade; 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão e, realizar as atribuições de 
Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Endocrinologia e Metabologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia, reconhecido 
pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de 
especialista em Endocrinologia e Metabologia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira, e registrado no Conselho Regional de 
Medicina; e registro profissional ativo no Conselho Regional de 
Medicina 
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Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; organizar, e atuar e fomentar políticas de saúde pública em 
epidemiologia, mecanismos de ação hormonal, doenças 
hipotalâmicas, hipopituarismo, adenoma hipofisários, avaliação 
funcional da tireoide e suas patologias feocromocitoma, 
hiperaldosteronismo primário, crescimento e desenvolvimento 
humano, puberdade normal e patológica, alterações glicêmicas, 
dislipidemias, metabolismo do cálcio, desordens das glândulas 
paratireóides; diagnosticar e tratar de doenças do metabolismo ósseo, 
osteoporose, neoplasia endócrina múltipla 1 e 2, diabetes, distúrbios 
da tireóide, hirsutismo, obesidade, distúrbios gonadais, etc.; ; 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.; 
e, realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao 
emprego. 

Emprego Público Médico – Gastroenterologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Gastroenterologia, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Gastroenterologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
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relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; realizar diagnóstico e tratamento para doenças do refluxo 
gastroesofágico, gastrite e úlcera gástrica, pedra na vesícula, hepatite 
e cirrose, síndrome do intestino irritável, pancreatite, doença 
inflamatória intestinal, intolerância à lactose e hemorroidas, e demais 
áreas inerentes a especialidade. Realizar exames e pareceres 
conforme determinação da especialidade; 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.; e, realizar as atribuições 
de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Ginecologia e Obstetrícia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia, reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; atender à mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando 
assistência médica específica, para preservar a vida e a saúde da mãe 
e do filho; realizar procedimentos, tratar de afecções do aparelho 
reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico-
cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde; ; 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. Participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão.; e, realizar as 
atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Infectologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Infectologia, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
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Infectologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e se 
necessário, hospitalar) de pacientes portadores de doenças infecciosas 
e/ou parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias; realizar solicitação 
de exames-diagnósticos especializados relacionados a doenças 
infecciosas e/ou parasitárias; analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, comparando-os com os padrões normais para 
confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica; 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. Participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão.; e, realizar as 
atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Nefrologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Nefrologia, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Nefrologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado 
no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ 
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

 

  

interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; realizar diagnóstico e encaminhamentos necessários para 
doenças afetas a insuficiência renal e glomerulonefrites, complicações 
renais de doenças autoimunes, hipertensão arterial, infecção urinária, 
cálculo renal de repetição, alterações hidreletrolíticas (alterações dos 
sais minerais do sangue, como sódio, potássio, cálcio, fósforo, etc.), 
alterações do metabolismo ácido-básico, doença policística renal e 
diabetes insípidos nefrogênico; 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.; e, realizar as atribuições 
de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Neurologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Neurologia, reconhecido pela Comissão Nacional 
de Residência Médica; ou Título de especialista em Neurologia, 
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho 
Regional de Medicina; e registro profissional ativo no Conselho Regional 
de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer 
ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido 
solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; 
respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e 
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que 
atua e demais campos da FASP; guardar sigilo das atividades inerentes 
as atribuições do Emprego, levando ao conhecimento do superior 
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; 
apresentar de relatórios das atividades para análise; executar outras 
tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; 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; 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. 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. Participar das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Realizar outras atividades correlatas ao seu 
cargo. O exercício do emprego exige disponibilidade para trabalhar aos 
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sábados, domingos e feriados; no período diurno e/ou noturno e em regime 
de escala e/ou sobreaviso, conforme estabelecido em Contrato de 
Trabalho. 

Emprego Público Médico – Oftalmologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Oftalmologia, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Oftalmologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; realizar diagnósticos e tratamentos para doenças 
relacionadas à anatomia ocular, formação, desenvolvimento e 
senescência ocular, exame ocular, pálpebras e aparelho lacrimal, 
lágrimas, conjuntiva, córnea, esclerótica, trato uveal, cristalino, vítreo, 
retina, glaucoma, estrabismos, órbita, neuro-oftalmologia, alterações 
oculares associadas a doenças sistêmicas, doenças imunológicas do 
olho, tumores, traumatismo, óptica e refração, oftalmologia preventiva, 
assuntos especiais de interesse pediátrico, aspectos genéticos, etc.; ; 
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. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.; 
e, realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao 
emprego. 

Emprego Público Médico – Ortopedia e Traumatologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Ortopedia e Traumatologia, reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina 
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Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; realizar diangnóstico e providenciar encaminhamentos que 
se façam necessários para tratamento na área de ortopedia e 
traumatologia; emitir laudos periciais. 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.; e, realizar as atribuições 
de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Otorrinolaringologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Otorrinolaringologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Otorrinolaringologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; realizar diagnóstico e tratamento em doenças na área de 
otorrinolaringologia; ; 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa 
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e extensão.; e, realizar as atribuições de Médico e demais atividades 
inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Pediatria 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Pediatria, reconhecido pela Comissão Nacional 
de Residência Médica; ou Título de especialista em Pediatria, 
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina; e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; acompanhar o desenvolvimento físico e psíquico de crianças; 
prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, 
examinando-as e prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, 
para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; 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. Participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão; e, realizar as 
atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Pneumologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Pneumologia, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Pneumologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
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representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; diagnosticar e tratar das afecções broncopulmonares, 
tuberculose ou outras áreas de responsabilidade da especialidade, 
empregando meios clínicos e recursos tecnológicos para promover, 
prevenir, recuperar e reabilitar a saúde; ; 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.; e, realizar as atribuições 
de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Psiquiatria 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Psiquiatria, reconhecido pela Comissão Nacional 
de Residência Médica; ou Título de especialista em Psiquiatria, 
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina; e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer 
ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha 
sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; 
respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação 
e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 
que atua e demais campos da FASP; guardar sigilo das atividades 
inerentes as atribuições do Emprego, levando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 
público ou particular que possa interferir no regular andamento do 
serviço público; apresentar de relatórios das atividades para análise; 
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas ao seu emprego; emitir laudos periciai: diagnosticar, tartar 
ou dar encaminhamentos que se façam necessários para as afecções 
psicopatológicas, empregando técnicas especiais, individuais ou de 
grupo, para prevenir, recuperar ou reabilitar o paciente; ; 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. Participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão.; e, realizar as 
atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
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Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título 
de especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional 
de Medicina; e registro profissional ativo no Conselho Regional de 
Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer 
ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha 
sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; 
respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação 
e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 
que atua e demais campos da FASP; guardar sigilo das atividades 
inerentes as atribuições do Emprego, levando ao conhecimento do 
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço 
público ou particular que possa interferir no regular andamento do 
serviço público; apresentar de relatórios das atividades para análise; 
executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 
associadas ao seu emprego; realizar, supervisionar e laudar exames 
radiológicos e de imagens em geral e dentro do limite definido pela 
legislação na especialidade, empregando técnicas especiais, para 
atender à solicitações médicas ou orientando sua execução e 
analisando os resultados finais; auxiliar no tratamento clínico-cirúrgico, 
para promover ou recuperar a saúde; Técnicas de Radiologia em 
Pacientes infantis, adultos e idosos. Principais achados nos Exames 
Radiológicos nas diversas doenças. Técnicas de Ecografia. Principais 
achados na ecografia; realizar as atribuições de Médico e demais 
atividades inerentes ao emprego. Possuir 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Emprego Público Médico – Reumatologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Reumatologia, reconhecido pela Comissão 
Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Reumatologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional 
ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
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levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir 
no regular andamento do serviço público; apresentar de relatórios das 
atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou 
nível de complexidade associadas ao seu emprego; diagnosticar e 
tratar as doenças do tecido conjuntivo, e doenças em geral; efetuar 
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e 
realizar outras formas de tratamento para promover a saúde e bem-
estar do paciente; ; 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão.; e, realizar as atribuições de Médico e demais atividades 
inerentes ao emprego. 

Emprego Público Médico – Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia, com área de atuação 
em ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia, com área de atuação em Ultrassonografia 
em Ginecologia e Obstetrícia, reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; realizar o diagnóstico e emissão de laudos de exames 
radiográficos e ultrassonográficos gerais, e específicos, empregando 
técnicas específicas da medicina, a fim de promover a proteção, 
recuperação ou reabilitação da saúde, e em especial atender à mulher 
no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, 
para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho; ; 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. Participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão.; e, realizar as 
atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego. 
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Emprego Público Médico – Urologia 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Medicina; Certificado de conclusão de 
Residência Médica em Urologia, reconhecido pela Comissão Nacional 
de Residência Médica; ou Título de especialista em Urologia, 
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina; e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina 

Atribuições Clinicar e medicar pacientes atuando na clínica geral e dentro de sua 
especialidade; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que 
este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu 
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 
servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da FASP; 
guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do Emprego, 
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentar de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 
emprego; diagnosticar e tratar afecções do aparelho geniturinário, 
masculino e feminino, empregando meios clínico-cirúrgicos para 
promover ou recuperar a saúde; planejar e realizar transplante; ; 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão.; 
e, realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao 
emprego. 

Emprego Público Nutricionista 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Nutrição e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Nutrição 

Atribuições Planejar, implantar e acompanhar a implantação de serviços de 
nutrição clínica, produção ou social nas unidades da FASP; elaborar, 
avaliar, orientar serviços de atendimento nutricional; direcionar 
programas de educação alimentar com ênfase em atividades práticas 
(oficinas, jogos de trabalhos em grupo, visitas técnicas, 
horizontalização de técnicas de otimização do melhor uso dos 
alimentos e aproveitamento dos mesmos com indicação de 
receituários, indicação de valor nutricional; desenvolvimento da 
conscientização do papel do alimento no meio ambiental indicando o 
melhor aproveitamento dos mesmo e que reflitam o menor impacto no 
meio ambiente durante seu aproveitamento, orientar a educação 
ambiental em casos específicos com acompanhamento sistemático até 
solução/estabilização de possíveis quadros envolvendo a qualidade e 
produção harmoniosa de receitas alimentares; participação efetiva em 
equipe interdisciplinar; promover a avaliação do consumo alimentar de 
pacientes, considerando as necessidades específicas de cada faixa 
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etária atendida; promover programas de educação alimentar e 
nutricional; executar atendimento individualizado de pacientes, 
orientando sobre a alimentação individual e da família; integrar a equipe 
multidisciplinar com participação plena na atenção prestada aos 
usuários; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos 
materiais sob sua responsabilidade com intuito de promover a 
eficiência e economia dos bens e serviços públicos; planejar, organizar 
e qualificar colaboradores em cursos de capacitação e treinamento de 
técnicos e demais colaboradores da FASP; elaboração de pareceres e 
informações de interesse do serviço público ou particular que possa 
interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de 
relatórios das atividades para análise; executar outras tarefas da 
mesma natureza ou nível de complexidade associadas a função 
profissional, dentro de suas atribuições; elaborar prescrições, 
formulações, descritivos, pareceres, receituários, rótulos técnicos de 
componentes alimentícios, usando os recursos oferecidos; 
disponibilidade para treinamentos dentro e fora da unidade a que 
estiver submetido; elaboração de cardápios e dietas, bem como a 
criação e/ou acompanhamentos de programas municipais, estaduais e 
federais, referentes a alimentação/nutrição. 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. Participar das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Emprego Público Psicólogo  

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Psicologia e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Psicologia 

Atribuições Planejar, elaborar e avaliar análises de trabalho (profissiográfico, 
ocupacional, de posto de trabalho etc.), para descrição e 
sistematização dos comportamentos requeridos no desempenho de 
cargos e funções, com o objetivo de subsidiar ou assessorar as 
diversas ações da administração. Participar do recrutamento s seleção 
pessoal, utilizando métodos e técnicas de avaliação (entrevistas, 
testes, provas situacionais, dinâmica de grupo, etc.), com o objetivo de 
assessorar as chefias a identificar os candidatos mais adequados ao 
desempenho das funções. Elaborar, executa e avalia, em equipe 
multiprofissional, programas de treinamento e formação de mão-de-
obra, visando a otimização de recursos humanos. Participar, 
assessorar, acompanhar e elaborar instrumentos para o processo de 
avaliação pessoal, objetivando subsidiar as decisões, tais como: 
promoções, movimentação de pessoal, planos de carreira, 
remuneração, programas de treinamento e desenvolvimento, etc. 
Planejar, coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe 
multiprofissional, programas de treinamento, de capacitação e 
desenvolvimento de recursos humanos. Participar do processo de 
movimentação pessoal, analisando o contexto atual, os antecedentes 
e as perspectivas em seus aspectos psicológicos e motivacionais, 
assessorando na indicação da locução e integração funcional. 
Participar de programas e/ou atividades na área de segurança do 
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trabalho, subsidiando-os quanto a aspectos psicossociais. Participar e 
assessorar estudos, programas e projetos relativos a organização do 
trabalho e definição de papéis ocupacionais: produtividade, 
remuneração, incentivo, rotatividade, absenteísmo e evasão em 
relação a integração psicossocial dos indivíduos e grupos de trabalho. 
Promover estudos para identificação das necessidades humanas em 
face da construção de projetos e equipamentos de trabalho 
(ergonomia). Participar de programas educacionais, culturais, 
recreativos e de higiene mental, com vistas a assegurar a preservação 
da saúde e da qualidade de vida do trabalhador. Encaminhar e orientar 
os empregados e as organizações, quanto ao atendimento adequado, 
no âmbito da saúde mental, nos níveis de prevenção, tratamento 
reabilitação. Elaborar diagnósticos psicossociais das organizações. 
Emitir pareceres e realizar projetos de desenvolvimento da 
organização no âmbito de sua competência. Realizar pesquisas 
visando a construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado 
ao trabalho. Coordenar e supervisionar as atividades de Psicologia do 
trabalho, ou setores em que elas se inserem, em instituições ou 
organizações em que essas atividades ocorrem. Desenvolver ações 
destinadas as relações de trabalho no sentido de maior produtividade 
e da realização pessoal dos indivíduos e grupos, intervindo na 
elaboração de conflitos e estimulando a criatividade na busca de 
melhor qualidade de vida no trabalho. Acompanhar a formulação e 
implantação de projetos de mudanças nas organizações, com o 
objetivo de facilitar ao pessoal a absorção das mesmas. Assessorar na 
formação e na implantação da política de recursos humanos das 
organizações. Participar do processo de desligamento de funcionários, 
no que se refere a demissão e ao preparo para aposentadoria, visando 
a elaboração de novos projetos de vida. Participar como consultor, no 
desenvolvimento das organizações sociais, atuando como facilitador 
de processos de grupo e de intervenção psicossocial nos diferentes 
níveis hierárquicos das estruturas formais. Ter 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão.  

Emprego Público Técnico de Enfermagem 

Requisitos para Admissão Ensino médio completo, formação técnica em Enfermagem e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Enfermagem. 

Atribuições Auxiliar, sob supervisão, o Médico ou Enfermeiro no atendimento a 
pacientes nas unidades da FASP, verificando sinais vitais, levantando 
dados biométricos e outros; preparar pacientes para consultas e 
exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos, 
para facilitar a atividade médica; coletar material para exame de 
laboratório; preparar e esterilizar materiais e instrumentais, ambientes e 
equipamentos; preparar e aplicar vacinas e injeções, observando as 
dosagens indicadas; realizar exames de eletro encéfalo gráficos, 
posicionando adequadamente o paciente e manejando os dispositivos 
do eletroencefalógrafo, segundo instruções médicas; elaborar relatórios 
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das atividades quando solicitado; efetuar o controle diário do material 
utilizado conforme rotina pré estabelecida na lotação; quando 
necessário, acompanhar em as condições de saúde dos pacientes, 
medindo pressão e temperatura, controlando pulso, respiração, troca de 
soros e ministrando medicamentos, segundo prescrição médica; auxiliar 
a equipe de enfermagem em intervenções cirúrgicas, de urgência e 
emergência e demais atividades; prestar assistência a profissionais da 
área de saúde; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo 
superior imediato. Nas unidades que compõem a FASP: participar das 
atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no 
exercício de sua profissão; realizar ações de educação em saúde, 
conforme planejamento da equipe; participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento do local de 
trabalho; contribuir, participar e realizar atividades de educação 
permanente; participar do treinamento e capacitação de agentes 
multiplicadores das ações de promoção à saúde; participar das ações 
educativas atuando na promoção da saúde; realizar o acolhimento do 
paciente nos serviços disponibilizados pela FASP; aplicar medidas de 
biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e 
resíduos hospitalares. Realizar demais atividades que competem a 
profissão conforme Conselho de Classe. 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. 

Emprego Público Técnico de Segurança do Trabalho 

Requisitos para Admissão Ensino médio completo, formação técnica de Segurança do Trabalho e 
registro ativo na Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do 
Ministério da Economia. 

Atribuições Informar a Diretoria da FASP, através de parecer técnico, sobre todo e 
qualquer risco existente nos ambientes de trabalho ou com funcionários, 
bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização; 
analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores 
de risco de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho e 
a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo 
sua eliminação ou seu controle; executar os procedimentos de 
segurança e higiene do trabalho da FASP e avaliar os resultados 
alcançados; executar programas de prevenção de acidentes do 
trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes do trabalho; 
promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, 
reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e 
pedagógica; executar as normas de segurança referentes a projetos de 
construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, inclusive 
por terceirizados; encaminhar aos setores e áreas competentes, 
normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados 
de análise e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e 
outros de divulgação para conhecimento e auto desenvolvimento do 
empregado; indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção 
contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais 
considerados indispensáveis, de acordo com a Legislação vigente, 
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dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, 
avaliando o seu desempenho; cooperar com as atividades do meio 
ambiente, orientando quanto ao tratamento e destino dos resíduos; 
orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto 
aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na 
Legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço; 
informar sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes 
na FASP, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas 
de eliminação ou neutralização dos mesmos; avaliar as condições 
ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o 
planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o 
empregado; 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. 

Emprego Público Terapeuta Ocupacional 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Terapia Ocupacional e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional 

Atribuições Executar métodos e técnicas terapêutico ocupacionais, objetivando 
promover o desempenho ocupacional satisfatório do paciente, 
restaurando, desenvolvendo e conservando sua funcionalidade em 
todas as áreas de ocupação; realizar diagnósticos, intervenções e 
tratamentos de pacientes, utilizando os devidos procedimentos de 
terapia ocupacional; orientar pacientes, familiares, cuidadores e 
responsáveis; desenvolver e organizar programas de prevenção, 
promoção de saúde e qualidade de vida; participar de reuniões; 
participar de Grupos de Trabalho, Comissões e Reuniões 
Administrativas relacionadas a sua função, determinadas pela FASP; 
elaborar e revisar protocolos e procedimentos operacionais padrão 
relacionados a sua área de atuação; - realizar demais atividades 
inerentes ao emprego; ter 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

Emprego Público Técnico em Laboratório 

Requisitos para Admissão Certificado de Conclusão do Curso de Técnico em Laboratório de 
Análises Clínicas/Patologia Clínica, acompanhado do Histórico de 
Ensino Médio 



FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ 
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ 

 

  

Atribuições Exercer atividades de nível médio referente à suas atribuições 
profissionais relacionadas à execução de hematologia e hemoterapia; 
executar atividades de acompanhamento dos pacientes e dos 
doadores de sangue; coletar sangue do doador e do paciente para fins 
terapêuticos e laboratoriais, de acordo com os parâmetros técnicos e 
tecnológicos específicos; realizar atendimentos primários em caso de 
intercorrências com o doador e com o paciente; realizar os exames 
laboratoriais para triagem de sangue e transfusão de sangue; realizar 
infusão de sangue, hemocomponentes e hemoderivados; acompanhar 
o paciente durante transfusão, relatar e notificar as reações adversas 
decorrentes das transfusões de sangue; dar suporte aos serviços de 
hemoterapia no atendimento aos pacientes e nas atividades de rotina 
para organização do serviço, incluindo cuidados com equipamentos, 
insumos, reagentes e transporte dos materiais; assistir ao pessoal de 
nível superior da unidade; assistir no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de laboratório; supervisionar e 
orientar as atividades dos auxiliares de serviços de laboratório; 
execução de coleta de material, empregando técnicas e 
instrumentação adequadas para testes e exames de laboratório; 
participar e executar, junto a outros profissionais técnicos, a 
preparação de soluções reativas e suas titulações, meios de cultura e 
coloração, semeando e repicando microorganismos; preparar as 
amostras para realização de exames; executar as técnicas e 
acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos para garantir a 
integridade física e fisiológica do material coletado e exatidão dos 
exames e testes laboratoriais; proceder a utilização de técnicas para 
limpeza, secagem e esterilização de material; documentar as análises 
realizadas, registrar as cópias dos resultados, preparando os dados 
para fins estatísticos; conhecer, montar, manejar, calibrar e conservar 
aparelhos simples, verificar seu funcionamento, solicitar instruções sob 
os mais complexos ao seu supervisor; proceder o levantamento de 
material revisando a provisão, bem como requisição dos mesmos; 
digitação em programas específicos; separação de amostras; 
armazenamento das amostras para rastreabilidade; zelar e respeitar o 
bem público; participar ativa e continuamente de programas de 
qualidade; contribuir para o bom relacionamento interpessoal com 
todos os colaboradores e público em geral; executar tarefas correlatas; 
seguir orientações internas quanto a separação de resíduos sólidos e 
líquidos nos setores; participar de programas de treinamento e 
desempenhar outras tarefas correlatas, compatíveis com a sua 
categoria profissional; participar de programas de educação 
permanente. Observações: Participar e colaborar com a implantação 
dos processos da qualidade. Cumprir os Regulamentos, as Normas e 
Rotinas da Fundação. Realizar outras tarefas correlatas ao seu 
emprego. Ter 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. Participar 
das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

Emprego Público Técnico em Farmácia 
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Requisitos para Admissão Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino 
médio, fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo 
Ministério da Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico em 
Farmácia, fornecido por instituição educacional reconhecida pelo 
Ministério da Educação 

Atribuições Realizar operações farmacotécnicas; Auxiliar nos processos de 
manipulação das bases farmacêuticas (líquidos, sólidos e 
semissólidos); conferir fórmulas; efetuar manutenção de rotina em 
equipamentos e utensílios de laboratório; controlar estoques; realizar 
testes de qualidade de matérias-primas, equipamentos e ambiente. 
Realizar procedimentos de separação de doses, segundo modelos de 
dispensação utilizados no âmbito hospitalar; Documentar atividades e 
procedimentos da manipulação farmacêutica. As atividades são 
desenvolvidas de acordo com as boas práticas de manipulação, sob 
supervisão direta do farmacêutico. Cumprir os Regulamentos, as 
Normas e Rotinas da Fundação. - Realizar outras atividades correlatas 
ao seu cargo. Ter 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. Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
  


