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Edital de “Seleção ativa por análise de Currículos”  
02/2012 

 
Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2012 
 
CEP28 - Unidade de Projetos de Saúde 
Direção Hospital da Mulher Mariska Ribeiro 
 
Edital 02/2012 – para Hospital da Mulher Mariska Ri beiro (HMMR). 
 
O Centro de Estudos e Pesquisas 28 (Organização Soc ial em Saúde ) torna 
pública a realização no Município do Rio de Janeiro o Processo Seletivo de 
vagas e formação de cadastro reserva de diversos cargos a serem lotados no 
Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, contratados sob o Regime CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho). 
 
O processo dar-se-á com análise de currículos, possíveis entrevistas ou provas 
práticas, exames médicos admissionais.  
 
O numero de vagas ora apresentado é uma referência, podendo ser 
contratados o total, parte, nenhuma, ou mesmo criadas vagas adicionais. 
 
Cargos: 
 
Auxiliar de serviços Gerais (Limpeza Hospitalar) – 30 vagas 
Carga Horária: 40 horas semanais (escalas de plantão de 12x36hs) 
Razão: Aumento de demanda pela função, mudança de estratégia para 
execução da limpeza hospitalar com equipe própria. Não houve aprovados de 
cadastro reserva do Processo seletivo 01/2012 em quantidade suficiente para 
preencher todas as vagas. 
Escolaridade exigida: segundo grau completo. 
Salário base:  R$ 729,58 
Descrição:  Zelar peal limpeza e manutenção dos espaços hospitalares, efetuar 
serviços de apoio. 
 
Experiência prévia em limpeza hospitalar será diferencial, moradia próxima ao HMMR 
será diferencial. 
 
Técnico de Laboratório – 6 vagas 
Carga Horária: 40 horas semanais (escala de plantão, ou diarista) 
Razão: Decisão por operação e laboratório com equipe própria, criação de 
vagas proporcionais à necessidade. 
Escolaridade exigida: Ensino Médio completo ou Pós-médio ou Profissionalizante 
Salário base:  R$ 1.000,00 
Descrição sumária das tarefas 
Executar atividades técnicas de laboratórios, de acordo com as áreas específicas em 
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conformidade com normas de qualidade de biossegurança e controle do meio-
ambiente. Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros. Analisar 
e interpretar informações obtidas de medições, determinações, identificações, definindo 
procedimentos técnicos a serem adotados, sob supervisão. Interpretar resultados dos 
exames, ensaios e testes, sob orientação, encaminhando para a elaboração de laudos, 
quando necessário, proceder a realização de exames laboratoriais sob supervisão. 
Separar soros, plasmas, glóbulos, plaquetas e outros Preparar os equipamentos e 
aparelhos do laboratório para utilização. Zelar pela manutenção, limpeza, assepsia e 
conservação de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com as 
normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-ambiente. Participar de 
programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
 
Técnico de Radiologia – 5 vagas  
Carga Horária: 24 horas semanais (escala de plantão) 
Razão: Cargo não previsto no Processo seletivo CEP28 - 01 de 2012, decisão 
por contratação direta.  
Escolaridade exigida: Ensino Médio completo ou Pós-médio ou Profissionalizante 
Salário base:  R$ 981,67 + Periculosidade (R$ 392,67) = R$ 1.374,34 
Descrição sumária das tarefas 
Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar aparelhos de 
Raios X, Mamógrafo digital, e outros acionando seus comandos e observando 
instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade correta. 
Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas 
e acessórios necessários. Preparar clientes para exame, prestar atendimento aos 
clientes, realizando as atividades segundo normas e procedimentos de biossegurança 
e código de conduta. Revelar chapas e filmes radiológicos, com métodos químicos, ou 
digitalização, zelando pela qualidade das imagens. Realizar o processamento e a 
documentação das imagens adquiridas. Controlar radiografias realizadas, registrando 
números, discriminando tipo e requisitante. Manter equipamentos e a unidade de 
trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior 
eventuais problemas. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para 
o exercício da função. 
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