
 

Processo
Seletivo

027/2019

Recursos Humanos

CONTRATAÇÃO DE 

TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

Trindade, 13 de Dezembro 2019.

SOLICITAÇÃO DE CURRÍCULOS

OBJETO: contratação de Técnico de Imobilização Ortopédica, para fins das atividades

de  gestão  desenvolvidas  pelo  IMED  junto  ao  Hospital  Estadual  de  Urgências  de

Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN.

CRONOGRAMA

Eventos Prazos Comentários 

Disponibilização da Vaga no site do
IMED

16/12/2019 Acesso aos interessados 

Envio de Questionamentos / 
Pedido de Esclarecimentos

16/12/2019 Todas  as  dúvidas  referentes  à  Contratação
deverão  ser  enviadas  por  e-mail  até  a  data
limite

Respostas aos Questionamentos / 
Pedidos de Esclarecimentos

17/12/2019

As respostas aos eventuais  questionamentos
ou pedidos de esclarecimentos encaminhados
serão divulgadas no sítio eletrônico do IMED 

Envio dos Currículos

19/12/2019

Até 23:59hs

Data/Hora limite para envio das propostas 
Os currículos deverão ser encaminhados no e-
mail selecao.rh@hospital-hutrin.org.br

Deverá  estar  descrito  no  título  do  e-mail  a
vaga a qual deseja se candidatar: Técnico de
Imobilização Ortopédica

Divulgação do Resultado
26/12/2019

O resultado será divulgado no sítio eletrônico
do IMED  http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-
informacao/recursos-humanos/rh-processos-
seletivos-2019/ 



 

Este procedimento é realizado em cumprimento e observância ao Contrato de Gestão firmado

entre o IMED e o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE

SAÚDE, e à legislação que rege os contratos de gestão no Estado de Goiás, e encontra-se

previsto no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital

Estadual de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, o qual pode ser

conferido no site do IMED, através do seguinte link:  http://imed.org.br/hutrin-contratacoes-

de-servicos.php     

Processo seletivo: 027/2019

Cargo: Técnico de Imobilização Ortopédica

Prazo de Inscrição: 19/12/2019

Regime de contratação: CLT 

Local de trabalho: HUTRIN

Jornada de trabalho: 44 horas semanais – Segunda a sexta-feira 

Atribuições: 

Confeccionar e retirar aparelhos gessados; 

Enfaixamentos com uso de material convencional e sintético;

Executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais;

Preparar e executar trações cutâneas;

Auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras de 

redução manual;

Preparar sala para pequenas suturas, gessos e anestesia local para manobras;

Comunicar se oralmente e por escrito, com os usuários e profissionais de saúde;

Realizar as demais atividades inerentes ao cargo.



 

Competências comportamentais 

Inteligência emocional;

Administração do tempo;

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 

Ensino Médio Completo

Formação profissional específica para técnico em imobilização ortopédica 

Experiência comprovada na função 

6 meses 



OBJETO:  contratação  de  Técnico  de  Imobilização  Ortopédica,  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 027 – TÉCNICO DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA

Cargo: Técnico de Imobilização Ortopédica

Número de vagas: 01

Aprovado: CANCELADO

Data da divulgação do processo seletivo: 26/12/2019 no site eletrônico do Hospital Hutrin

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

seletivos-2019/ 
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