INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – IABAS
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2018/IABAS/RJ/10 DE ABRIL DE 2018.
RETIFICAÇÃO Nº 01
A Diretoria de Gestão de Pessoas do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde – IABAS, no uso de suas
atribuições legais, considerando o contrato de gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro, torna público
retificação do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 02/2018/IABAS/RJ/10 DE ABRIL DE 2018, que visa o
preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médico
em diversas especialidades, para ingresso no HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES, na cidade de Duque de
Caxias, conforme segue:
I – DO ANEXO I – QUADRO DE VAGAS
Exclui-se do campo SETORES do emprego E01 Enfermeiro – Bloco adulto o termo AMBULÂNCIA:
CÓD.

E01

EMPREGO/SETOR

SETORES

· Emergência Adulto (verde, vermelha e amarela)
· Neurocirurgia
· SPA - Serviço de Pronto Atendimento
Enfermeiro – Bloco adulto
. ACCR - Acolhimento e Classificação de Risco
. Clínica Médica
. Clínica Cirúrgica

II – DO ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS
A descrição do emprego E01 Enfermeiro – Bloco adulto passa a constar com a seguinte redação:
EMPREGO

Enfermeiro

SETOR

. Emergência Adulto (verde, vermelha e
amarela)
· Neurocirurgia
· SPA - Serviço de Pronto Atendimento
· ACCR - Acolhimento e Classificação de
Risco
· Clínica Médica
· Clínica Cirúrgica
· Ambulatório

DESCRIÇÃO DO CARGO
Supervisionar o modelo assistencial de
enfermagem (MAE) aos pacientes sob sua
responsabilidade, organizando a assistência e
possibilitando aprofundar o conhecimento
cientifico da assistência mediante realização
da Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE); atuar com o integrador,
facilitador e coordenador do núcleo de
assistência de enfermagem (enfermeiro
clínico assistencial, enfermeiro assistencial e
técnico de enfermagem) bem como na
comunicação entre os membros da equipe
multiprofissional, pacientes e seus familiares
objetivando a melhor participação no plano
terapêutico, participar da discussão do plano
terapêutico. Desenvolver habilidade e tomada
de decisão do enfermeiro, como a

humanização
e
individualização
do
atendimento ao paciente e seus familiares;
orientando e avaliando o desempenho dos
enfermeiros e técnicos de enfermagem com
relação aos pacientes, visando assegurar uma
assistência com qualidade e garantir a
segurança no cuidado prestado. Realizar as
transferências dos pacientes intra e extra
hospitalares pré- determinadas pela central
de regulação do estado via ambulância,
transportando-os entre as
diferentes
unidades
para
exames,
consultas,
transferências e altas, busca materiais,
medicamentos e vacinas para as diferentes
unidades. Padronizar rotinas e orientar sobre
fluxos. Atuar nos setores do bloco adulto que
é composto pela Emergência, Neurocirurgia,
Serviço de Pronto atendimento, Acolhimento
e Classificação de risco, Clínica Médica, Clínica
Cirúrgica e ambulatório.

Rio de janeiro /RJ, 26 de abril de 2018.
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