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ESCOLARIDADE/
REQUISITOS

CARGO

Técnico em
Radiologia

Ensino Médio
completo,
Curso Técnico em
Radiologia e
Registro no Conselho
ou Órgão
Fiscalizador do
Exercício da
Profissão.

Técnico em
Enfermagem

Ensino médio
completo, Curso
Técnico em
Enfermagem e
Registro no Conselho
ou Órgão
Fiscalizador do
Exercício da
Profissão.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Operar Tomógrafo, Sistemas de
Hemodinâmica, aparelhos de Raios X 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 e ou radioterapia.
Prestar atendimento aos clientes,
realizando as atividades segundo normas
e procedimentos de biossegurança e
código de conduta. Revelar chapas e
filmes radiológicos, 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.
Assistir e orientar equipes auxiliares na
operacionalização dos serviços e
cuidados de enfermagem, de acordo com
os planos estabelecidos pelo enfermeiro,
transmitindo instruções e acompanhando
a realização das atividades; participar no
planejamento,
programação
da
assistência, orientação e supervisão das
atividades de enfermagem; prestar
cuidados de enfermagem, atuando na
prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral e programas de
vigilância epidemiológica; executar
ações assistenciais de enfermagem,
exceto as privativas do enfermeiro;
participar nos programas e nas
atividades de assistência integral a saúde
individual e de grupos específicos,
particularmente daqueles prioritários e
auto risco, de higiene e segurança do
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1
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trabalho, bem como de acidentes e
doenças profissionais; preparar e
administrar medicamentos via oral, e
parenteral aos pacientes, conforme
prescrição médica, registrando no
prontuário e comunicando a equipe de
saúde sinais e sintomas apresentados;
Integrar a equipe de saúde, participando
das atividades de assistência integral a
saúde do indivíduo, da família e da
comunidade; controlar, distribuir e
ministrar medicamentos via oral e
parenteral aos pacientes; executar
atividades de lavagem, desinfecção e
esterilização de materiais, instrumentos
e equipamentos de acordo com método
adequado para cada tipo de esterilização;
Atuar na prevenção e controle
sistemáticos de danos físicos que
possam ser causados a pacientes durante
a assistência de saúde; auxiliar na
organização de arquivos, envio e
recebimento de documentos, pertinentes
a sua área de atuação para assegurar a
pronta localização de dados; zelar pela
segurança
individual
e
coletiva,
utilizando equipamentos de proteção
apropriados, quando da execução dos
serviços; desenvolver suas atividades,
aplicando normas e procedimentos de
biossegurança; zelar pela guarda,
conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados, bem como do local de
trabalho; manter-se atualizado em
relação às tendências e inovações
tecnológicas de sua área de atuação e
das necessidades do setor/departamento;
executar outras tarefas correlatas.
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