
            

     
 

 

EDITAL Nº 244/2019 

Venha fazer parte de nossa equipe e nossa história participando do nosso processo seletivo através 

do Edital da vaga. 

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM  - UTI ADULTO 

Código v1916469 

Nº de Vagas Formação de Cadastro Reserva 

Salário R$ 2.486,21 (mensal) 

Benefícios Vale-transporte  

Jornada de Trabalho 36 horas semanais 

Escala de Trabalho  De acordo com a necessidade do IGESDF 

Regime de Contratação CLT 

Prazo de Contratação Indeterminado (após o período de experiência) 

Local de Trabalho Qualquer Unidade do IGESDF 

Atividades/Responsabilidades - Receber o plantão verificando formulários do setor beira-leito, 
fazendo a análise do estado geral do paciente (fixações, limpeza 
do paciente, infusões , organização do leito, limpeza e  presença 
adequada de materiais na bandeja de cabeceira) para melhor 
atender os pacientes internados na Unidade Intensiva de 
Terapia(UTI); 
- Verificar a prescrição médica e balanço hídrico e compará-lo 
com as infusões contínuas (atentar para rótulo com data, hora e 
nome do responsável pela solução assim como para as 
quantidades que estão anotadas) por meio de um duplo-check; 
- Realizar admissão do paciente através de formulários 
juntamente com a equipe multiprofissional atentando-se para 
suprir as necessidades do paciente, montar o leito do paciente 
conforme orientação do enfermeiro de forma que seja prestado 
um atendimento de qualidade e seguro; 
- Preencher o formulário de sinais vitais e balanço hídrico 
(controle de soluções infundidas e eliminadas pelo paciente) 
conforme orientações e protocolos pré-definidos pela área, 
colocando a identificação completa: Nome, registro, data de 
nascimento, leito e data e preenchê-las a cada 2 horas ou 
sempre que necessário para acompanhar da melhor forma o 
paciente; 
- Disponibilizar acesso aos dados dos pacientes e possibilitar 
verificação da evolução dos mesmos, através da retirada do 
balanço hídrico, sinais vitais e prescrição do dia anterior, além 
do arquivamento na pasta do referido paciente; 
- Cumprir prescrição médica da enfermagem, preparando 
medicações, antibioticoterapia e supervisionar os 
hemoconcentrados para infusão, conforme protocolos pré-
estabelecidos da área; 
- Atender melhor o paciente que se encontra internado, através 
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a alimentação e/ou auxilio na alimentação do paciente 
dependente; 
- Identificar algum tipo de Patologia, através da coleta de 
material para exames: fezes, urina e escarro; 
- Fazer anotações da diurese a cada 2hs, através da observação, 
coleta e medição; 
- Analisar quadro do paciente, por meio da verificação das 
eliminações intestinais; 
- Realizar atendimento a pacientes em precaução padrão, 
contato, gotícula e aerossol através dos padrões pré-
estabelecidos de forma que tenha o atendimento adequado, 
visando sempre a qualidade e segurança do paciente; 
- Disponibilizar acesso aos dados dos procedimentos realizados 
ao paciente, por meio de anotações dos procedimentos de 
enfermagem executados e dos sinais e sintomas apresentados 
pelo paciente; 
- Minimizar ansiedade, insegurança e angústia decorrentes do 
período de internação, por meio de orientação aos pacientes e 
acompanhantes; 
- Preparar e encaminhar o corpo, após a constatação do óbito à 
Anatomia Patológica para ser tomada as devidas providências, 
conforme rotina previamente estabelecida na unidade; 
- Preparar o paciente para exames complementares e de 
diagnóstico, atentando-se para cumprir com as necessidades de 
cada exame a ser realizado; 
- Preparar e instalar oxigênio por cateter nasal, máscara, tenda 
e capacete para melhor atender o paciente conforme 
protocolos de oxigênio terapia implantados no Instituo hospital 
de base (IHB); 
- Realizar rodízio do oxímetro de pulso, manguito para aferição 
de pressão arterial não invasiva, anotando no formulário pré-
estabelecido na área; 
- Verificar e anotar sinais vitais: temperatura, pulso, respiração 
e pressão arterial, Pressão venosa Central (PVC), Pressão 
arterial Média (PAM) e Pressão intracraniana (PIC) no 
formulário ou campo específico no prontuário do paciente. 

Pré-requisitos 
 

Obrigatórios: 
 - Curso Técnico em Enfermagem, comprovado por meio de 
certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC); 
- Registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem - 
COREN/DF, como Técnico de Enfermagem; 
- Experiência comprovada, mínima de 06 meses, como Técnico 
de Enfermagem em UTI Adulto. 
 

 

 



            

     
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 

1. Período de Inscrições: 01/07/2019 a 05/07/2019 
2. Análise curricular (fase eliminatória e classificatória): 
2.1 Formação exigida no cargo: 5 pontos 
2.2 Curso de especialização na área: 2 pontos 
2.3 Tempo de experiência na área:  De 1 a 6 pontos - Mínimo de 6 meses; 
  
Atenção: O candidato que não alcançar a pontuação mínima nos critérios: formação (5 pontos) e 
tempo de experiência na vaga (1 ponto), estará automaticamente, eliminado do processo quando se 
tratarem de requisitos obrigatórios. 
 
 
3. Avaliação de Conhecimentos (fase eliminatória e classificatória): 
 
3.1 Testes Presenciais: 
O candidato poderá passar por testes presenciais de conhecimentos específicos. Quando for o caso, 
os candidatos receberão via e-mail os conteúdos abordados nesta avaliação. 
 
>> A nota de aprovação nesta etapa será 5,0. 
 
4. Avaliação Técnico-Comportamental (fase eliminatória e classificatória): 
4.1 Entrevista por Competências: o candidato passará por entrevista por competência, sendo 
pontuado da seguinte maneira: 
 
 - INSATISFATÓRIO (de 0 a 2 pontos)    
As habilidades ou as exigências do quesito não são atendidas plenamente pelo candidato. Nível de 
competência baixo, necessitando de melhorias. 
- INSUFICIENTE (de 3 a 4 pontos)    
Quando o quesito avaliado aponta grave deficiência, que compromete o desempenho das atividades. 
- REGULAR (de 5 a 6 pontos)     
As habilidades ou as exigências do quesito requerem melhoria. Atinge parcialmente as exigências da 
função. Necessita de treinamento direcionado. 
- BOM (de 7 a 8 pontos)              
Atende as exigências do quesito plenamente. Desenvolve o referido quesito de maneira plena. 
- MUITO BOM (de 9 a 10 pontos)  
Ultrapassa os níveis exigidos no quesito. Supera as expectativas de atendimento do quesito. 
 
>> A nota de aprovação nesta etapa será 6,0. 
 
4.2 Testagem psicológica: o candidato poderá passar por testagem psicológica, caso seja necessário 
para o exercício cargo e será pontuado da seguinte maneira: 0, não atende. 10, atende. 
 
5. Entrevista Requisitante (fase eliminatória e classificatória): 
Essa etapa será realizada pelo gestor detentor da vaga com parecer de favorável ou não à 
contratação, sendo pontuado da seguinte maneira: 
 
- INSATISFATÓRIO (de 0 a 2 pontos)    



            

     
 

 

As habilidades ou as exigências do quesito não são atendidas plenamente pelo candidato. Nível de 
competência baixo, necessitando de melhorias. 
- INSUFICIENTE (de 3 a 4 pontos)    
Quando o quesito avaliado aponta grave deficiência, que compromete o desempenho das atividades. 
- REGULAR (de 5 a 6 pontos)     
As habilidades ou as exigências do quesito requerem melhoria. Atinge parcialmente as exigências da 
função. Necessita de treinamento direcionado. 
- BOM (de 7 a 8 pontos)              
Atende as exigências do quesito plenamente. Desenvolve o referido quesito de maneira plena. 
- MUITO BOM (de 9 a 10 pontos)  
Ultrapassa os níveis exigidos no quesito. Supera as expectativas de atendimento do quesito. 
 
>> A nota de aprovação nesta etapa será 6,0. 
 
 
6. Informações Gerais: 
- Todos os processos seletivos divulgados pelo IGESDF são destinados, também, à Pessoa com 
Deficiência - PCD, em atendimento à lei 8.231/91 art.92. Sendo obrigatória a comprovação por meio 
de laudo técnico. 
 
- O candidato, ao se inscrever, declara ter conhecimento deste Edital de Vaga e das Condições Gerais, 
disponibilizado no endereço eletrônico http://www.igesdf.org, bem como declara ter conhecimento 
do Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão de Pessoal do IGESDF, que faz parte 
integrante deste Edital, e está disponível no endereço eletrônico http://www.igesdf.org 
 
- O período de experiência mínimo exigido é de 06 meses, considerado como critério de pontuação 
período de experiência superior. 
 
- Os candidatos aprovados em processo seletivo, inclusive aqueles em Cadastro Reserva existentes 
do IGESDF e futuros, poderão ser aproveitados para preenchimento de vagas em qualquer unidade 
do IGESDF. 
 
7. Convênios Institucionais: 
- Academia BlueFit: ww.bluefit.com.br/ 
- Anhanguera: www.anhanguera.com/home/ 
- C2 Contadores Associados: www.c2contadores.com.br 
- Chaplin Barbearia; 
- Colégio Alub: www.alub.com.br 
- Escolas de idiomas CNA : www.cna.com.br 
- Eurobike: www.eurobike.com.br 
- Faculdade Unyleya: www.unyleya.edu.br/institucional 
- IPOG : www.ipog.edu.br/home 
- Senac: www.senac.br/  
 
8. Recursos: 
Os candidatos poderão apresentar recursos, exclusivamente via e-mail (selecao@ihbdf.org) até 48 
horas após da data de divulgação do resultado final do processo seletivo. 
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