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EDITAL HRTN 03/2019, de 18 de Outubro de 2019. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2019 

 

ERRATA 

 

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) e o Hospital Risoleta Tolentino Neves 

(HRTN) COMUNICAM que foram efetuadas as seguintes correções no edital: 

 

Onde lê-se: 

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES GERAIS DO CARGO 

Código Cargo Descrição Sumária Requisitos 

1 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 

Auxiliar de Serviços Gerais – COLETA 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Fundamental, 

fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

Organizar atividades e setor de trabalho; 

Preparar carrinho e materiais a serem 

utilizados; realizar a coleta de resíduos; 

destinar resíduos ao local apropriado; limpar, 

higienizar e desinfetar a parte interna e 

externa do hospital; realizar demais 

atividades pertinentes à função e ao setor no 

qual estiver lotado. 

Auxiliar de Serviços Gerais – CENTRAL DE 
ROUPAS 

Recolher toda a roupa suja das unidades de 

internação e de apoio e transportá-las, em 

carrinho próprio, para o setor de Central de 

Roupas; classificar as roupas e retirar os 

resíduos e objetos misturados à roupa suja; 

acondicionar a roupa suja em sacos plásticos; 

fazer a pesagem dos sacos com a roupa suja e 

registrar o peso; acondicionar os sacos com 

roupa suja nas gaiolas para encaminhamento 

à lavanderia terceirizada; higienizar os 

carrinhos de transporte de roupa suja e o 

local de trabalho; realizar demais atividades 

pertinentes à função e ao setor no qual 

estiver lotado. 
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Auxiliar de Serviços Gerais – Higienização e 
Limpeza 

Realizar a limpeza, higienização e desinfecção 

do ambiente interno e externo do hospital; 

coletar resíduos e rouparia nos setores dando 

a estes o destino adequado; manter a 

conservação dos setores e a organização do 

serviço de Higienização e Limpeza do HRTN; 

zelar pela organização do setor; realizar 

demais atividades pertinentes à função e ao 

setor no qual estiver lotado. 

2 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de Almoxarife 

Auxiliar de Almoxarife – ALMOXARIFADO 
GERAL 

 

 

 

 

 

 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Médio, fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

Organizar e preparar o setor de trabalho; 

solicitar produtos a serem etiquetados; 

conferir, separar e etiquetar os produtos, 

registrar e controlar produção diária; 

armazenar produtos e materiais nos locais 

adequados; zelar pela organização do setor; 

realizar demais atividades pertinentes ao 

cargo e ao setor no qual estiver lotado. 

Auxiliar de Almoxarife – FARMÁCIA 

Organizar e preparar setor de trabalho; 

organizar produtos e documentos; controlar 

acesso de pessoas ao setor; preparar 

máquinas para o trabalho; receber e conferir 

produtos; embalar produtos e acessórios 

manualmente; montar Kits; atender 

almotolia. 

3 
Auxiliar de 

Manutenção 

 

Auxiliar os serviços de manutenção e de 

construção civil (predial, pintura, serralheria, 

marcenaria, hidráulica, mecânica, elétrica, 

gasoterapia, climatização, refrigeração); 

auxiliar os serviços de manutenção de 

jardinagem; auxiliar os serviços de 

manutenção de natureza eletrônica; auxiliar 

os serviços de manutenção em equipamentos 

médicos; almoxifado; zelar pela organização 

do setor; realizar demais 

atividadespertinentes ao cargo e ao setor no 

qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Fundamental, 

fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 
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4 Eletricista 

Executar serviços de manutenção elétrica em 

baixa e média tensão; realizar trabalhos de 

manutenção em centrais telefônicas e 

cabeamento estruturado; realizar trabalhos 

de manutenção em sistema de sonorização; 

zelar pela organização do setor; realizar 

demais atividades pertinentes ao cargo e ao 

setor no qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Fundamental, e 

certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão de curso 

específico na área 

elétrica, reconhecido 

pelo sistema oficial de 

ensino, fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

(MEC) 

5 Operador de Caldeira 

Operar caldeiras geradoras de vapor 

(Combustível: óleo BPF); controlar o 

funcionamento do sistema de vapor; 

acompanhar a manutenção das caldeiras, da 

rede de vapor e do retorno de condensado; 

zelar pela organização do setor; realizar 

demais atividades pertinentes ao cargo e ao 

setor no qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Fundamental, 

fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

6 Oficial de Manutenção 

Executar serviços de manutenção e de 

construção civil (predial, pedreiro, pintor, 

serralheria, hidráulica); executar serviços de 

manutenção de jardinagem; zelar pela 

organização do setor; realizar demais 

atividades pertinentes ao cargo e ao setor no 

qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Médio, fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 
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7 
Motorista       

(administrativo) 

Transportar pessoas, cargas ou valores 

zelando pela conservação e organização dos 

veículos e transportados, atuando com 

confidencialidade, dando os devidos 

encaminhamentos e respeitando os horários 

necessários para os demandantes; conferir 

documentos, valores e objetos registrando 

entrada e saída dos mesmos;  manter os 

veículos limpos; realizar check-list diário nos 

veículos, comunicando as irregularidades ao 

supervisor/coordenador responsável; manter 

atualizadas as documentações próprias 

necessárias para o exercício da função; zelar 

pela organização do setor; realizar demais 

atividades pertinentes ao cargo e ao setor no 

qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Médio, fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. Carteira de 

Habilitação B dentro do 

prazo de validade. 

8 Telefonista 

Atender chamadas internas e externas; 

realizar chamadas externas; anunciar no 

sistema de som; atender chamadas de 

emergência nos elevadores; zelar pela 

organização do setor; realizar demais 

atividades pertinentes ao cargo e ao setor no 

qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Médio, fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

 

 

Leia-se: 

Código Cargo Descrição Sumária Requisitos 

1 
Auxiliar de Serviços 

Gerais 

Auxiliar de Serviços Gerais – COLETA 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Fundamental, 

fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

Organizar atividades e setor de trabalho; 

Preparar carrinho e materiais a serem 

utilizados; realizar a coleta de resíduos; 

destinar resíduos ao local apropriado; limpar, 

higienizar e desinfetar a parte interna e 

externa do hospital; realizar demais 

atividades pertinentes à função e ao setor no 

qual estiver lotado. 

Auxiliar de Serviços Gerais – CENTRAL DE 
ROUPAS 
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Recolher toda a roupa suja das unidades de 

internação e de apoio e transportá-las, em 

carrinho próprio, para o setor de Central de 

Roupas; classificar as roupas e retirar os 

resíduos e objetos misturados à roupa suja; 

acondicionar a roupa suja em sacos plásticos; 

fazer a pesagem dos sacos com a roupa suja e 

registrar o peso; acondicionar os sacos com 

roupa suja nas gaiolas para encaminhamento 

à lavanderia terceirizada; higienizar os 

carrinhos de transporte de roupa suja e o 

local de trabalho; realizar demais atividades 

pertinentes à função e ao setor no qual 

estiver lotado. 

Auxiliar de Serviços Gerais – Higienização e 
Limpeza 

Realizar a limpeza, higienização e desinfecção 

do ambiente interno e externo do hospital; 

coletar resíduos e rouparia nos setores dando 

a estes o destino adequado; manter a 

conservação dos setores e a organização do 

serviço de Higienização e Limpeza do HRTN; 

zelar pela organização do setor; realizar 

demais atividades pertinentes à função e ao 

setor no qual estiver lotado. 

2 

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de Almoxarife 

Auxiliar de Almoxarife – ALMOXARIFADO 
GERAL 

 

 

 

 

 

 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Médio, fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

Organizar e preparar o setor de trabalho; 

solicitar produtos a serem etiquetados; 

conferir, separar e etiquetar os produtos, 

registrar e controlar produção diária; 

armazenar produtos e materiais nos locais 

adequados; zelar pela organização do setor; 

realizar demais atividades pertinentes ao 

cargo e ao setor no qual estiver lotado. 

Auxiliar de Almoxarife – FARMÁCIA 

Organizar e preparar setor de trabalho; 

organizar produtos e documentos; controlar 

acesso de pessoas ao setor; preparar 

máquinas para o trabalho; receber e conferir 

produtos; embalar produtos e acessórios 

manualmente; montar Kits; atender 

almotolia. 
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3 
Auxiliar de 

Manutenção 

 

Auxiliar os serviços de manutenção e de 

construção civil (predial, pintura, serralheria, 

marcenaria, hidráulica, mecânica, elétrica, 

gasoterapia, climatização, refrigeração); 

auxiliar os serviços de manutenção de 

jardinagem; auxiliar os serviços de 

manutenção de natureza eletrônica; auxiliar 

os serviços de manutenção em equipamentos 

médicos; almoxifado; zelar pela organização 

do setor; realizar demais 

atividadespertinentes ao cargo e ao setor no 

qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Fundamental, 

fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

4 Eletricista 

Executar serviços de manutenção elétrica em 

baixa e média tensão; realizar trabalhos de 

manutenção em centrais telefônicas e 

cabeamento estruturado; realizar trabalhos 

de manutenção em sistema de sonorização; 

zelar pela organização do setor; realizar 

demais atividades pertinentes ao cargo e ao 

setor no qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Fundamental, e 

certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão de curso 

específico na área 

elétrica, reconhecido 

pelo sistema oficial de 

ensino, fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecida pelo 

Ministério da Educação 

(MEC) 

5 Operador de Caldeira 

Operar caldeiras geradoras de vapor 

(Combustível: óleo BPF); controlar o 

funcionamento do sistema de vapor; 

acompanhar a manutenção das caldeiras, da 

rede de vapor e do retorno de condensado; 

zelar pela organização do setor; realizar 

demais atividades pertinentes ao cargo e ao 

setor no qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

fundamental, fornecido 

por instituição 

educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação; e certificado 

original de conclusão 

do Curso de NR -13 – e 

certificado de 

treinamento de 

segurança na operação 

de caldeiras. 
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6 Oficial de Manutenção 

Executar serviços de manutenção e de 

construção civil (predial, pedreiro, pintor, 

serralheria, hidráulica); executar serviços de 

manutenção de jardinagem; zelar pela 

organização do setor; realizar demais 

atividades pertinentes ao cargo e ao setor no 

qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Médio, fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

7 
Motorista       

(administrativo) 

Transportar pessoas, cargas ou valores 

zelando pela conservação e organização dos 

veículos e transportados, atuando com 

confidencialidade, dando os devidos 

encaminhamentos e respeitando os horários 

necessários para os demandantes; conferir 

documentos, valores e objetos registrando 

entrada e saída dos mesmos;  manter os 

veículos limpos; realizar check-list diário nos 

veículos, comunicando as irregularidades ao 

supervisor/coordenador responsável; manter 

atualizadas as documentações próprias 

necessárias para o exercício da função; zelar 

pela organização do setor; realizar demais 

atividades pertinentes ao cargo e ao setor no 

qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Médio, fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. Carteira de 

Habilitação B dentro do 

prazo de validade. 

8 Telefonista 

Atender chamadas internas e externas; 

realizar chamadas externas; anunciar no 

sistema de som; atender chamadas de 

emergência nos elevadores; zelar pela 

organização do setor; realizar demais 

atividades pertinentes ao cargo e ao setor no 

qual estiver lotado. 

Certificado, 

devidamente 

registrado, de 

conclusão do Ensino 

Médio, fornecido por 

instituição educacional, 

reconhecido pelo 

Ministério da 

Educação. 

 

 


