FORM-GP-18
Rev. 00
Emissão: 12/11/2019

DIVULGAÇÃO PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO - Nº 13 / 2020

DESCRIÇÃO DO PERFIL A SER SELECIONADO
Cargo

Técnico de Enfermagem

Local de
trabalho
Horário de
trabalho

Hospital Florianópolis - CME
Seg a Qui 12:00-22:00 e Sex 12:00-21:00
 Recebimento de materiais;
 Limpeza manual dos instrumentais;
 Manipulação da ultrasônica e termodesinfectora;
 Processamento dos materiais respiratórios desde o recebimento até a
entrega;
 Montagem das caixas instrumentais;
 Empacotamento de materiais para esterilização;
 Realizar teste biológico na primeira carga do dia e materiais implantáveis;
 Realizar teste Bowie Dick antes da primeira carga, após a autoclave
aquecida;
 Envio de materiais para a empresa processadora de materiais em óxido de
etileno;
 Entrega de materiais para os setores;
 Cumprir o código de ética dos profissionais de enfermagem;

Principais
funções

 Cumprir rotinas, normas e regulamentações da Instituição e Secretaria de
Saúde;
 Preencher registros específicos do setor para fins de rastreabilidade dos
materiais processados;
 Realizar ações e atividades, conforme determinações do enfermeiro;
 Interagir com os diversos processos e serviços da unidade;
 Zelar e utilizar corretamente os equipamentos e acessórios disponíveis no
setor;
 Utilizar de forma correta os recursos e materiais disponibilizados pela
instituição;
 Realizar o processo de esterilização de materiais conforme protocolos e
manuais;
 Acompanhar

menor

desacompanhado

em

consulta,

conforme

determinação do enfermeiro;
 Realizar procedimentos enfocando segurança e diminuição de riscos de
infecção;
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 Zelar e manter o ambiente de trabalho organizado e limpo.
Refeição no local, vale transporte, estacionamento, folga de aniversário, convênio

Benefícios
Requisitos
necessários

com o SESC e UNIMED;
Curso técnico em enfermagem, habilitação profissional (COREN) e experiência de
no mínimo seis meses em CME.
Disponibilidade de horário, facilidade para trabalhar em equipe, postura

Requisitos
desejáveis

profissional, comprometimento e ética.

CRONOGRAMA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Abertura do
processo
Prazo para
envio do
currículo
Triagem de
currículos

06/03 a 08/03/2020

Entrevistas

10/03/2020

Finalização do
processo

11/03/2020

06/03/2020

09/03/2020

O currículo deve ser enviado para o email: selecaorh.hf@imas.net.br
No título do email deve constar o nome do cargo/vaga.
Após a triagem dos currículos, entraremos em contato com os aprovados para entrevista.
Os currículos recebidos ficarão armazenados por um período de seis meses no nosso banco de
talentos para novas oportunidades.
O HF não se responsabiliza por problemas ocorridos durante o envio dos currículos, acarretando
o não recebimento pelo Setor de Gestão de Pessoas.

