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Processo seletivo: 007/2019 

Cargo: Técnico em Informática 

Prazo de Inscrição: 17/09/2019 

Regime de contratação: CLT 

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

 

Atribuições:  

 

Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e 

comandos necessários para sua utilização; 

Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, 

ordem de serviço, resultados dos processamentos e suprimentos; 

Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a 

malha de dispositivos conectados; 

Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias; 

Notificar e informar aos usuários do sistema sobre qualquer falha ocorrida; 

Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera; 

Prestar suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, 

com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; 

Realizar e administrar impressões e segurança dos equipamentos em sua área de atuação; 

Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de 

processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de 

computadores; 

Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; 

Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das 

redes de computadores e dos sistemas operacionais;  

Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e 

manutenção das redes de computadores; 

Elaborar e ministrar treinamentos na área de seu conhecimento; 

Realizar demais atividades inerentes ao cargo que possa surgir. 
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Competências comportamentais  

Proatividade  

Administração do Tempo 

Relacionamento humanizado 

Foco no resultado 

Conhecimento técnico 

Ética e honestidade; 

Direcionador de soluções  

Foco no cliente interno e externo 

Trabalhar sob pressão 

 

Competências técnica  

Pacote Office Avançado  

Experiência em Hardware, Software, processamento e banco de dados. 

 

Graduação  

Superior completo em Tecnologia da Informação  

 

Experiência comprovada na função  

1 ano  
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OBJETO: contratação de Técnico de Informática, 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 007 – TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Cargo: Técnico de Informática 
 

Número de vagas: 01 
 
Aprovado: Thiago Gomes de Queiroz 
 

 
 

 

 
Data da divulgação do processo seletivo: 18/10/2019 no site eletrônico do Hospital Hutrin 

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

seletivos-2019/  
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