PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE TERESINA - FHT
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS – DRH

Termo Aditivo nº 01 ao Edital nº 01/2015, que rege o
Concurso Público para o Quadro de Pessoal da Fundação
Hospitalar de Teresina – FHT.
FHT
A Presidente da Fundação Hospitalar de Teresina – FHT, por meio do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos –
NUCEPE,torna pública o acréscimo do Anexo V – Atribuições dos Cargos ao Edital nº 01/2015, que rege o Concurso Público
para o Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar
talar de Teresina - FHT, conforme descrito baixo:
1) O Anexo V – Atribuições dos Cargos terá a seguinte redação:
redação
ANEXO V
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO

ESPECIALIDADE

Técnico em Imobilização em
Gesso

Assistente Técnico de
Saúde

Técnico em Patologia Clínica

Médico Clínico Geral
(Plantonista)
Médico
Médico Pediatra (Plantonista)

ATRIBUIÇÕES
Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas e
enfaixamentos com uso de material convencional e sintético (resina de
fibra de vidro). Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas
digitais (imobilizações para os dedos). Preparar e executar trações
cutâneas,
tâneas, auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações
esqueléticas e nas manobras de redução manual. Podem preparar sala
para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas
suturas e anestesia local para manobras de redução manual, punções e
infiltrações. Comunicar-se
se oralmente e por escrito, com os usuários e
profissionais de saúde.
Analisar material biológico de pacientes e doadores, receber
recebe e preparar
amostras conforme protocolos específicos. Operar, checare calibrar
equipamentos analíticos e de suporte. Os técnicos em patologia clínica
e hemoterapia podem realizar coleta de material biológico. Trabalhar
conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade
e biossegurança. Mobilizar capacidades de comunicação oral e escrita
para efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho e orientar
pacientes e doadores.
Realizar consultas e atendimentoss médicos; tratar pacientes e clientes;
implementar ações de prevenção de doenças e promoção de saúde tanto
individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde,
efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar
documentos e difundir
fundir conhecimentos da área médica.

Teresina (PI), 04 de setembro de 2015.
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