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Processo seletivo: 004/2019 

Cargo: Enfermeiro Centro Cirúrgico 

 
Prazo de Inscrição: 17/09/2019 

Regime de contratação: CLT – Contrato 

Local de trabalho: HUTRIN 

Jornada de trabalho: Escala – plantões diurno, noturno e aos finais de semana 

 

Atribuições:  

 

Atuar e coordenar o processo de trabalho da equipe de enfermagem sob sua supervisão no 

âmbito do centro cirúrgico, sala de recuperação anestésica e central de material esterilizado;  

Prestar assistência direta aos pacientes durante os períodos pré- trans e pós-operatório nos 

diversos níveis de complexidade; 

Implementar assistência de enfermagem integral, individualizada e documentada nos 

períodos pré, trans e pós operatório através do sistema de assistência de enfermagem;  

Planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao 

processamento de produtos para saúde; 

Coordenar a recepção, limpeza, secagem, avaliação de integridade e da funcionalidade, 

preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição do centro cirúrgico  

Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar;  

Realizar e participar da prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 

causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem;  

Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de enfermagem;  

Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 

 

Competências comportamentais  

Inteligência Emocional; 

Administração do Tempo; 
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Relacionamento humanizado; 

Foco no resultado; 

Ética e honestidade; 

Direcionador de soluções;  

Foco no cliente interno e externo; 

Liderança consultiva; 

Tomada de decisão sob pressão. 

 

Competências técnica  

Normas de segurança no trabalho; 

Operação de máquinas e equipamentos do campo de atuação;  

Ferramentas da qualidade;  

Pacote Office básico. 

 

Graduação  

Superior completo em enfermagem  

Especialização em centro cirúrgico 

 

Experiência comprovada na função  

1 ano  

 

 


