
 

1 
Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos - HUTRIN 
Rua Maria Pedro de Oliveira esq. c/5, Jardim Primavera, Trindade/GO - CEP: 75380 - 000 

 

Processo seletivo: 006/2019 

Cargo: Biomédico  

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:  

 

Verificar as condições de operação dos equipamentos do laboratório para a realização dos 

exames clínicos; 

Executar os controles internos utilizando-se de parâmetros para mensurar a precisão ou 

tolerância aceitável para os resultados; 

Registrar as marcações obtidas para garantia do controle de qualidade ou análise das 

tendências de marcação para prever a necessidade de manutenção; 

Organizar lâminas, reagentes, material de laboratório, instrumentos de análise, bem como 

cuidar da ordem e limpeza do ambiente de trabalho; 

Realizar exames clínicos visando manter a agilidade da rotina dentro dos padrões de 

qualidade exigidos pela empresa; 

Agilizar a rotina da área e o cumprimento dos prazos estabelecidos; 

Liberar os resultados para a confecção de laudos ou encaminhamento às áreas solicitantes; 

Executar as análises clínicas das amostras recebidas utilizando-se de material, soluções, 

instrumentos e equipamentos específicos; 

Avaliar os resultados dentro de padrões estabelecidos e liberar para a confecção dos 

laudos; 

Notificar o superior para orientação frente a resultados pouco comuns ou, ainda, contatar o 

paciente e o médico responsável para avaliação da rotina e medicamentos utilizados que 

possam justificar os resultados obtidos; 

Conferir a clareza e exatidão dos laudos dos exames clínicos realizados; 

Cuidar da reposição do material de consumo da área, e emitir solicitações ao almoxarifado; 
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Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

 

Competências comportamentais  

Inteligência emocional; 

Administração do tempo; 

Relacionamento humanizado; 

Foco no resultado; 

Ética e honestidade; 

Foco no cliente interno e externo. 

 

Competências técnica  

 

Operação de máquinas e equipamentos do campo de atuação;  

Pacote Office básico 

 

Graduação  

Superior completo em Biomedicina 

 

Experiência comprovada na função  

2 anos  
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OBJETO: contratação de Biomédico, 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 006 – BIOMÉDICO 

Cargo: Biomédico´ 
 

Número de vagas: 01 
 
Aprovada: Jessika Ohara de Faria 
 

 
 

 
Data da divulgação do processo seletivo: 02/10/2019 no site eletrônico do Hospital Hutrin 

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

seletivos-2019/  
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