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ANEXO I
Denominação do cargo, Nível de Classificação, Nível de Capacitação, Padrão de

Vencimento, Atribuições, Requisitos para Investidura no Cargo e Regime de Trabalho.

DENOMINAÇÃO DO
CARGO/
NÍVEL DE

CLASSIFICAÇÃO/
CAPACITAÇÃO/ PADRÃO

DE VENCIMENTO

ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS BÁSICOS
PARA INVESTIDURA NO

CARGO
REGIME DE
TRABALHO

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO/REQUISITOS E
PROCESSOS

Nível de Classificação: E
Nível de Capacitação: I
Padrão de Vencimento: 01

Desenvolver e implantar sistemas
informatizados, dimensionando
requisitos e funcionalidades do
sistema, especificando sua
arquitetura, escolhendo
ferramentas de desenvolvimento,
especificando programas,
codificando aplicativos; administrar
ambientes informatizados; prestar
treinamento e suporte técnico ao
usuário; elaborar documentação
técnica; estabelecer padrões;
coordenar projetos e oferecer
soluções para ambientes
informatizados; pesquisar
tecnologias em informática.
Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

ESCOLARIDADE: Curso
Superior reconhecido pelo
MEC em Ciências da
Computação ou em
Engenharia da Computação
ou em Análise de Sistemas
ou em Tecnologia da
Informação ou em
Administração de Sistemas
de Informação.

40 horas

JORNALISTA

Nível de Classificação: E
Nível de Capacitação: I
Padrão de Vencimento: 01

Recolher, redigir, registrar através
de imagens e de sons, interpretar
e organizar informações e notícias
a serem difundidas, expondo,
analisando e comentando os
acontecimentos, fazer seleção,
revisão e preparo definitivo das
matérias jornalísticas a serem
divulgadas em jornais, revistas,
televisão, rádio, internet,
assessorias de imprensa e
quaisquer outros meios de
comunicação com o público.
Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

Curso Superior em
Jornalismo ou Comunicação
Social com habilitação em
Jornalismo + Registro no
Conselho Competente

25 horas

MÉDICO/ÁREA: PRECEPTORIA
EM CLÍNICA MÉDICA

Nível de Classificação: E
Nível de Capacitação: I
Padrão de Vencimento: 01

Fazer anamnese, exame físico e
seguimento dos pacientes.
Estabelecer conduta com base na
suspeita diagnóstica. Solicitar
exames complementares e/ou
período de consulta. Determinar
por escrito prescrição de drogas e
cuidados especiais. Preencher e
assinar formulários de internação,
alta, cirurgia, óbito. Realizar
cirurgias, anestesias e tratamentos
específicos de rotina e emergência
e fazer anotações pertinentes no
prontuário. Participar na execução
dos programas de atendimento,
ensino e pesquisa médica e da
equipe multiprofissional. Participar
de reuniões administrativas e
científicas do corpo clínico.

Graduação em Medicina
+ Especialização em Clínica
Médica (Residência Médica
ou Título de Especialista
emitido pela Associação
Médica Brasileira)
+ Registro no CRM da
Especialidade

20 Horas



Participar da avaliação da
qualidade de assistência médica
prestada ao paciente, com os
demais profissionais de saúde no
programa de melhoria da
assistência global. Cumprir normas
e regulamentos do Hospital. Atuar
nas atividades de ensino,
pesquisa, extensão e supervisão
dos acadêmicos dos cursos de
graduação em Medicina. Utilizar
recursos de informática.

MÉDICO/ÁREA: PRECEPTORIA
EM MEDICINA DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE

Nível de Classificação: E
Nível de Capacitação: I
Padrão de Vencimento: 01

Fazer anamnese, exame físico e
seguimento dos pacientes.
Estabelecer conduta com base na
suspeita diagnóstica. Solicitar
exames complementares e/ou
período de consulta. Determinar
por escrito prescrição de drogas e
cuidados especiais. Preencher e
assinar formulários de internação,
alta, cirurgia, óbito. Realizar
cirurgias, anestesias e tratamentos
específicos de rotina e emergência
e fazer anotações pertinentes no
prontuário. Participar na execução
dos programas de atendimento,
ensino e pesquisa médica e da
equipe multiprofissional. Participar
de reuniões administrativas e
científicas do corpo clínico.
Participar da avaliação da
qualidade de assistência médica
prestada ao paciente, com os
demais profissionais de saúde no
programa de melhoria da
assistência global. Cumprir normas
e regulamentos do Hospital. Atuar
nas atividades de ensino,
pesquisa, extensão e supervisão
dos acadêmicos dos cursos de
graduação em medicina. Utilizar
recursos de informática.

Graduação em Medicina +
Especialização em Medicina
de Família e Comunidade
(Residência Médica ou Título
de Especialista emitido pela
Associação Médica
Brasileira)
+ Registro no CRM da
Especialidade

20 Horas

MÉDICO/ÁREA: PRECEPTORIA
EM PSIQUIATRIA

Nível de Classificação: E
Nível de Capacitação: I
Padrão de Vencimento: 01

Fazer anamnese, exame físico e
seguimento dos pacientes.
Estabelecer conduta com base na
suspeita diagnóstica. Solicitar
exames complementares e/ou
período de consulta. Determinar
por escrito prescrição de drogas e
cuidados especiais. Preencher e
assinar formulários de internação,
alta, cirurgia, óbito. Realizar
cirurgias, anestesias e tratamentos
específicos de rotina e emergência
e fazer anotações pertinentes no
prontuário. Participar na execução
dos programas de atendimento,
ensino e pesquisa médica e da
equipe multiprofissional. Participar
de reuniões administrativas e
científicas do corpo clínico.
Participar da avaliação da
qualidade de assistência médica
prestada ao paciente, com os
demais profissionais de saúde no
programa de melhoria da
assistência global. Cumprir normas
e regulamentos do Hospital. Atuar
nas atividades de ensino,
pesquisa, extensão e supervisão
dos acadêmicos dos cursos de
graduação em Medicina. Utilizar
recursos de informática.

Graduação em Medicina +
Especialização em Psiquiatria
(Residência Médica ou Título
de Especialista emitido pela
Associação Médica
Brasileira) + Registro no
CRM da Especialidade

20 Horas



TÉCNICO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
Nível de Classificação: D
Nível de Capacitação: I
Padrão de Vencimento: 01

Desenvolver sistemas e
aplicações, determinando interface
gráfica, critérios ergonômicos de
navegação, montagem da
estrutura de banco de dados e
codificação de programas;
projetar, implantar e realizar
manutenção de sistemas e
aplicações; selecionar recursos de
trabalho, tais como metodologias
de desenvolvimento de sistemas,
linguagem de programação e
ferramentas de desenvolvimento.
Assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão.

ESCOLARIDADE: Curso
Médio Profissionalizante na
área ou Médio Completo
acrescido de Curso Técnico
em Eletrônica com ênfase em
Sistemas Computacionais ou
Curso Técnico em
Informática ou Técnico em
Redes de Computadores
(retificado no dia
06/04/2018)

40 Horas


