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Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
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Processo seletivo: 002/2019 

Cargo: Enfermeiro  

 
Prazo de Inscrição: 17/09/2019 

Regime de contratação: CLT  

Local de trabalho: HUTRIN 

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

 

Atribuições:  

 

Organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e os serviços de assistência de 

enfermagem;  

Organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas 

unidades assistenciais;  

Implementar ações para a promoção da saúde; 

Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do idoso, do adulto, 

do adolescente, da mulher e da criança nos âmbitos hospitalar e ambulatorial;  

Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco 

de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões 

imediatas;  

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;  

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

Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde; 

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

Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 
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Competências comportamentais  

Inteligência emocional; 

Administração do tempo; 

Relacionamento humanizado; 

Foco no resultado; 

Ética e honestidade; 

Direcionador de soluções;  

Foco no cliente interno e externo; 

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  

 

Experiência comprovada na função  

1 ano  
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OBJETO: contratação de Enfermeiro Clínico, para fins das atividades de gestão 

desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos – HUTRIN, após o recebimento de currículos para a vaga: 

 

1. RH 002 – ENFERMEIRO CLÍNICO  

Cargo: Enfermeiro Clínico 
 

Número de vagas: 01 
 
Aprovada: Elaene Maria Duarte  
 
 

 
Data da divulgação do processo seletivo: 15/10/2019 no site eletrônico do Hospital Hutrin 

http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/recursos-humanos/rh-processos-

seletivos-2019/  
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