Processo Seletivo nº 04/2021- SANTAREM/PA
O Instituto Social Mais Saúde divulga aos interessados a abertura do processo seletivo em
caráter emergencial para a CADASTRO RESERVA das seguintes vagas:
QTDE

FUNÇÃO

JORNADA
SEMANAL

TURNO

CR

Auxiliar Administrativo NIR

12X36

N

R$

1.100,00 R$

440,00

CR

Auxiliar Administrativo NIR

12X36

D

R$

1.100,00 R$

440,00

CR

Auxiliar de depto Pessoal

44hs

D

R$

1.350,00 R$

440,00

CR

Tecnico de enfermagem

12X36

D

R$

1.100,00 R$

440,00

CR

Tecnico de enfermagem

12X36

D

R$

1.100,00 R$

440,00

SALARIO BASE

INSALUB.

Esclarecemos que as vagas acima são decorrentes da necessidade de reforço por conta da
Pandemia do COVID-19, que atravessamos, e nosso compromisso de prestar um serviço de
qualidade, com responsabilidade, pensando na saúde e bem-estar da população de
Santarém.
Para este fim foi assinado um contrato de gestão entre o município de Santarém e esse
Instituto, permitindo a contratação emergencial e temporária para atender as vagas acima
citadas.
O presente tem por objetivo a seleção de profissionais formação de cadastro reserva para
exercerem funções de AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIR, AUXILIAR DE DEPARTAMENTO
PESSOAL e TECNICO DE ENFERMAGEM, conforme Tabela acima e Anexo I de acordo com
as necessidades do serviço e valores estabelecidos.
Todos os interessados deverão encaminhar seus currículos para o e-mail:
selecaohcamp@santarem.institutomaissaude.org.br, colocando no assunto do e-mail a
vaga pretendida, do dia 08/04 até 10/04/2021 às 16h00.
Esclarecemos que por ser a contratação emergencial e temporária (45 dias podendo ser
prorrogada por igual período), o processo de seleção se dará exclusivamente por análise
curricular e que o número de profissionais convocados se dará a partir da necessidade,
considerando o perfil epidemiológico de comportamento de COVID-19 na cidade de
Santarém – PA.
Ademais, cabe informar que as contratações serão efetivadas gradativamente de acordo
com a necessidade do Hospital de Campanha.
juridico@institutomaissaude.org.br | (11) 3842-1501
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ANEXO I
.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NIR:


Monitorar a regulação dos pacientes, fluxo da realização de TCs, executar os fluxogramas do
setor, alimentar diariamente os censos contendo os indicadores gerenciais de movimentação
de leitos, quantificar a informação gerencial intra-hospitalar fortalecendo diariamente a
situação de ocupação hospitalar, contribuindo para a redução do tempo de espera para a
internação, fortalecer o processo de regulação assistencial atuando como interface entre a
central de Regulação de leitos do Baixo Amazonas e o NIR do Hospital de Campanha, gerenciar
os pacientes no sistema Estadual de Regulação (SER) e Sistema de Gestão Hospitalar(PR).

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO DE AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL:


Processos administrativos na área do RH e DP, correções de folha de ponto e espelho de ponto,
apoio no processamento de folha de pagamento, admissões, demissões e homologações,
garantindo o cumprimento dos procedimentos legais.

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM:


Assistência aos pacientes, preparar, acompanhar e orientar quanto aos procedimentos a serem
realizados, auxiliar na alimentação, necessidades fisiológicas, higienização, auxiliar médicos,
enfermeiros, acompanhar prontuários médicos, fazendo anotações necessárias, administrar
medicamentos prescritos, realizar ações imediatas em intercorrências, organização de salas e
equipamentos.

