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RETIFICAÇÃO  

 

EDITAL Nº 10/HUST – DG/2020 

 

 

O Diretor Geral do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA - HUST mantido pela 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – FUNOESC no uso de 

suas atribuições, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a 

seguir elencadas: 

 

Art 1º ONDE SE LÊ: 

 

3 DAS VAGAS 

 

3.1 Técnico de Enfermagem 

Número de Vagas 02 (duas); 

Carga Horária 44 horas semanais; 

Turno De acordo com a escala de trabalho; 

Escolaridade Curso Técnico de Enfermagem; 

Local de Trabalho Setores de Enfermagem; 

Atividades 

a) Realizar atividades na área de enfermagem como manipular 

equipamentos;  

b) Realizar procedimentos em pacientes;  

c) Aplicar e calcular dosagem de medicações; 

d) Fazer curativos; 

e) Auxiliar em procedimentos cirúrgicos e obstétricos; 

f) Observar condições gerais de paciente; 

g) Realizar banho de leito, troca de leito e auxílio aos pacientes, além 

de outras atividades relacionadas ao cargo. 

Salário 
R$ 1.622,97 (hum mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete 

centavos); 

Documentação Específica 

Cópia do certificado de curso Técnico de Enfermagem; 

Cópia do registro profissional no COREN; 

Conteúdo Programático 

Prova Escrita: Procedimentos técnicos de enfermagem; Anatomia e 

Fisiologia Humana; Noções de Assepsia e Controle de Infecção 

Hospitalar; Cálculo de medicação; Legislação do exercício 

profissional; Segurança do paciente; Registros de Enfermagem; 

Assistência de Enfermagem clínica e cirúrgica em pacientes idosos, 

adultos e pediátricos; Assistência de Enfermagem no ciclo grávido-

puerperal; Enfermagem em centro cirúrgico e central de material e 
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esterilização; Enfermagem em Oncologia; Enfermagem em 

Hemodiálise; Enfermagem Materno-Infantil; Enfermagem em 

Pediatria; Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia. Enfermagem 

em Neonatologia; Enfermagem em Pronto-Socorro e Emergência; 

Enfermagem em Terapia Intensiva; Imunizações; Segurança no 

trabalho e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); 

Conhecimentos sobre a estrutura da Funoesc e do HUST.  
 

3.2 Auxiliar de Limpeza 

Número de Vagas  01 (uma); 

Carga Horária 44 horas semanais; 

Turno De acordo com a escala de trabalho; 

Escolaridade Alfabetizado (saber ler e escrever); 

Local de Trabalho Setor de Serviços Gerais; 

Atividades 

a) Cumprir normas técnicas, administrativas, de segurança e fazer 

uso de EPI´s e EPC´s; 

b) Conservar a limpeza por meio de coleta de lixo, varrições, 

lavagens;  

c) Limpar setores, banheiros, corredores, calçadas, vidros, janelas e 

fachadas;  

d) Controlar roupas utilizadas pelos pacientes; 

e) Conferir e repor produtos no frigobar dos apartamentos, além de 

outras atividades relacionadas ao cargo; 

f) Informar o superior imediato das irregularidades encontradas nas 

instalações das dependências de trabalho; 

g) Limpar, conservar e guardar as ferramentas e equipamentos de 

trabalho; 

h) Utilizar equipamentos e materiais de limpeza apropriados para 

cada tarefa, além de outras atividades relacionadas ao cargo. 

Salário R$ 1.391,00 (hum mil trezentos e noventa e um reais); 

Documentação Específica Não é exigido; 

Conteúdo Programático 

Prova Escrita: Técnicas de higiene, limpeza e desinfecção hospitalar; 

Segurança no trabalho e uso de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs); Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs);  Atendimento ao 

público; Relacionamento Interpessoal; Trabalho em equipe; Ética 

profissional; Conhecimentos sobre a estrutura da Funoesc e do 

HUST. 
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3.3 Auxiliar de Lavanderia 

 

Número de vagas 02 (duas); 

Carga horária 44 horas semanais; 

Turno De acordo com a escala de trabalho; 

Escolaridade Alfabetizado (saber ler e escrever); 

Experiência Não é exigido; 

Local de trabalho Setor de lavanderia; 

Conhecimentos e Habilidades 

a) Coletar roupas nos setores de atendimento do Hust; 

b) Separar conforme sujidade; 

c) Pesar roupas; 

d) Programar máquina conforme processo; 

e) Centrifugar, calandrar, dobrar e separar roupas conforme 

marcação; 

f) Destinar aos setores ou rouparia; 

g) Avaliar a integridade do enxoval do hospital, além de outras 

atividades relacionadas ao cargo; 

Salário R$ 1.391,00 (hum mil trezentos e noventa e um reais); 

Documentação Específica Não é exigido; 

Conteúdo programático 

Prova Escrita: Técnicas de higiene, limpeza, desinfecção, 

conservação e manutenção de roupas hospitalares; Noções sobre 

operação de máquina de lavanderia; Segurança no trabalho e uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPCs);  Atendimento ao público; 

Relacionamento Interpessoal; Trabalho em equipe; Ética 

profissional; Conhecimentos sobre a estrutura da FUNOESC e do 

HUST. 

 

3.4 Camareira 

Número de vagas 02 (duas); 

Carga horária 44 horas semanais; 

Turno Escala 12x36 diurna; 

Escolaridade Ensino Médio Completo; 

Experiência Não é exigido; 

Local de trabalho Setores do HUST; 

Conhecimentos e Habilidades 
a) Realizar verificação da limpeza e funcionamentos dos 

equipamentos dos quantos e apartamentos; 
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b) Verificar funcionamentos do climatizado, televisor e telefone, 

situação das cortinas, armários, vidros, paredes, chão e teto, 

utensílios e acessórios dos banheiros; 

c)  Verificar funcionamentos de tomadas e interruptores; 

d) Controlar frigobar, arrumação do leito, conservação do sofá, 

poltrona, colchão e lençóis; 

e) Preencher check list dos itens verificados e a situação e repassar 

ao responsável;  

f) Repassar roupas limpas e montar os armários para ficar sempre 

completos; 

g) Organizar e transportar para o setor todos os tipos de roupas 

limpas de uso do setor;  

h) Distribuir materiais de limpeza destinados para cada setor; 

i) Formular pedidos semanais de controle de consumo para 

repassar para supervisão (solicitar via sistema); 

j) Realizar relatório diário que está em anexo ao livro de atividades 

do setor, entre outras atividades. 

Salário R$ 1.391,00 (hum mil trezentos e noventa e um reais); 

Documentação Específica Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

Conteúdo programático 

Prova Escrita: Conhecimento em enxovais; Transporte de Roupas; 

Conhecimentos básicos em informática; Atendimento ao público; 

Trabalho em equipe; Ética profissional; Comunicação e 

Relacionamento Interpessoal; Técnicas de higiene, limpeza e 

desinfecção hospitalar; Conhecimento sobre processamento de 

roupas; Segurança no trabalho e uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs); Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs);   

Conhecimentos sobre a estrutura da Funoesc e do Hust. 

 

3.5 Maqueiro Hospitalar 

 

Número de Vagas 01 (uma); 

Carga Horária 44 horas semanais; 

Turno De acordo com a escala de trabalho; 

Escolaridade Ensino Médio Completo; 

Local de Trabalho Setores do HUST; 

Atividades 

a) Transportar pacientes internados e em consultas, para o centro 

cirúrgico, recepção, alas de internação e exames (CDIH); 

b) Realizar limpeza e organização de macas, cadeiras de rodas; 

c) Realizar conferência dos cilindros de oxigênio; 

d) Auxiliar a enfermagem na mudança de decúbito dos pacientes; 

e) Auxiliar os pacientes na deambulação, além de outras atividades 
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relacionadas ao cargo.  

Salário R$ 1.391,00 (hum mil trezentos e noventa e um reais); 

Documentação Específica Certificado de Conclusão do Ensino Médio;  

Conteúdo Programático 

Noções de atendimento ao público; Informática Básica; 

Conhecimentos gerais da Língua Portuguesa: Redação, Gramática, 

Conjugação Verbal, Acentuação, Ortografia e Interpretação de 

Texto; Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva – EPI e 

EPC; Controle de Infecção Hospitalar; Relações interpessoais; 

Conhecimentos sobre a estrutura da Funoesc e do Hust.  

 

 

LEIA-SE: 

 

3 DAS VAGAS 

 

3.1 Técnico de Enfermagem 

Número de Vagas 02 (duas); 

Carga Horária 44 horas semanais; 

Turno De acordo com a escala de trabalho; 

Escolaridade Curso Técnico de Enfermagem; 

Local de Trabalho Setores de Enfermagem; 

Atividades 

a) Realizar atividades na área de enfermagem como manipular 

equipamentos;  

b) Realizar procedimentos em pacientes;  

c) Aplicar e calcular dosagem de medicações; 

d) Fazer curativos; 

e) Auxiliar em procedimentos cirúrgicos e obstétricos; 

f) Observar condições gerais de paciente; 

g) Realizar banho de leito, troca de leito e auxílio aos pacientes, 

além de outras atividades relacionadas ao cargo. 

Salário 
R$ 1.622,97 (hum mil seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete 

centavos); 

Documentação Específica 

Cópia do certificado de curso Técnico de Enfermagem; 

Cópia do registro profissional no COREN; 

Conteúdo Programático 

Prova Escrita: Procedimentos técnicos de enfermagem; Anatomia e 

Fisiologia Humana; Noções de Assepsia e Controle de Infecção 

Hospitalar; Cálculo de medicação; Legislação do exercício 

profissional; Segurança do paciente; Registros de Enfermagem; 
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Assistência de Enfermagem clínica e cirúrgica em pacientes idosos, 

adultos e pediátricos; Assistência de Enfermagem no ciclo grávido-

puerperal; Enfermagem em centro cirúrgico e central de material e 

esterilização; Enfermagem em Oncologia; Enfermagem em 

Hemodiálise; Enfermagem Materno-Infantil; Enfermagem em 

Pediatria; Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia. Enfermagem 

em Neonatologia; Enfermagem em Pronto-Socorro e Emergência; 

Enfermagem em Terapia Intensiva; Imunizações; Segurança no 

trabalho e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); 

Conhecimentos sobre a estrutura da Funoesc e do HUST.  
 

3.2 Auxiliar de Limpeza 

Número de Vagas  01 (uma); 

Carga Horária 44 horas semanais; 

Turno De acordo com a escala de trabalho; 

Escolaridade Alfabetizado (saber ler e escrever); 

Local de Trabalho Setor de Serviços Gerais; 

Atividades 

a) Cumprir normas técnicas, administrativas, de segurança e fazer 

uso de EPI´s e EPC´s; 

b) Conservar a limpeza por meio de coleta de lixo, varrições, 

lavagens;  

c) Limpar setores, banheiros, corredores, calçadas, vidros, janelas e 

fachadas;  

d) Controlar roupas utilizadas pelos pacientes; 

e) Conferir e repor produtos no frigobar dos apartamentos, além de 

outras atividades relacionadas ao cargo; 

f) Informar o superior imediato das irregularidades encontradas nas 

instalações das dependências de trabalho; 

g) Limpar, conservar e guardar as ferramentas e equipamentos de 

trabalho; 

h) Utilizar equipamentos e materiais de limpeza apropriados para 

cada tarefa, além de outras atividades relacionadas ao cargo. 

Salário R$ 1.391,00 (hum mil trezentos e noventa e um reais); 

Documentação Específica Não é exigido; 

Conteúdo Programático 

Prova Escrita: Técnicas de higiene, limpeza e desinfecção hospitalar; 

Segurança no trabalho e uso de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs); Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs);  Atendimento ao 

público; Relacionamento Interpessoal; Trabalho em equipe; Ética 

profissional; Conhecimentos sobre a estrutura da Funoesc e do 

HUST. 
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3.3 Auxiliar de Lavanderia 

 

Número de vagas 02 (duas); 

Carga horária 44 horas semanais; 

Turno De acordo com a escala de trabalho; 

Escolaridade Alfabetizado (saber ler e escrever); 

Experiência Não é exigido; 

Local de trabalho Setor de lavanderia; 

Conhecimentos e Habilidades 

a) Coletar roupas nos setores de atendimento do Hust; 

b) Separar conforme sujidade; 

c) Pesar roupas; 

d) Programar máquina conforme processo; 

e) Centrifugar, calandrar, dobrar e separar roupas conforme 

marcação; 

f) Destinar aos setores ou rouparia; 

g) Avaliar a integridade do enxoval do hospital, além de outras 

atividades relacionadas ao cargo; 

Salário R$ 1.391,00 (hum mil trezentos e noventa e um reais); 

Documentação Específica Não é exigido; 

Conteúdo programático 

Prova Escrita: Técnicas de higiene, limpeza, desinfecção, 

conservação e manutenção de roupas hospitalares; Noções sobre 

operação de máquina de lavanderia; Segurança no trabalho e uso de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPCs);  Atendimento ao público; 

Relacionamento Interpessoal; Trabalho em equipe; Ética 

profissional; Conhecimentos sobre a estrutura da FUNOESC e do 

HUST. 

 

3.4 Maqueiro Hospitalar 

 

Número de Vagas 01 (uma); 

Carga Horária 44 horas semanais; 

Turno De acordo com a escala de trabalho; 

Escolaridade Ensino Médio Completo; 

Local de Trabalho Setores do HUST; 

Atividades 

a) Transportar pacientes internados e em consultas, para o centro 

cirúrgico, recepção, alas de internação e exames (CDIH); 

b) Realizar limpeza e organização de macas, cadeiras de rodas; 
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c) Realizar conferência dos cilindros de oxigênio; 

d) Auxiliar a enfermagem na mudança de decúbito dos pacientes; 

e) Auxiliar os pacientes na deambulação, além de outras atividades 

relacionadas ao cargo.  

Salário R$ 1.391,00 (hum mil trezentos e noventa e um reais); 

Documentação Específica Certificado de Conclusão do Ensino Médio;  

Conteúdo Programático 

Noções de atendimento ao público; Informática Básica; 

Conhecimentos gerais da Língua Portuguesa: Redação, Gramática, 

Conjugação Verbal, Acentuação, Ortografia e Interpretação de 

Texto; Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva – EPI e 

EPC; Controle de Infecção Hospitalar; Relações interpessoais; 

Conhecimentos sobre a estrutura da Funoesc e do Hust.  

 

 

Art 2º ONDE SE LÊ: 

 

5.1.2 Segunda fase: Prova Escrita;  

 

5.1.2.1 A prova, para os cargos descritos nos itens 3.1 e 3.4 será escrita, de caráter eliminatório e 

será realizada no dia 17/11/2020, às 09h00, na sala 221, Bloco II, Andar Superior, Rua Getúlio 

Vargas, 2125, Unoesc Campus I. 

 

5.1.2.2 A prova, para o cargo descrito no item 3.2 será escrita, de caráter eliminatório e será 

realizada no dia 17/11/2020, às 14h00, na sala 221, Bloco II, Andar Superior, Rua Getúlio Vargas, 

2125, Unoesc Campus I. 

 

5.1.2.3 A prova, para o cargo descrito no item 3.3 será escrita, de caráter eliminatório e será 

realizada no dia 18/11/2020, às 09h00, na sala 221, Bloco II, Andar Superior, Rua Getúlio Vargas, 

2125, Unoesc Campus I. 

 

5.1.2.4 A prova, para o cargo descrito no item 3.5 será escrita, de caráter eliminatório e será 

realizada no dia 18/11/2020, às 14h00, na sala 217, Bloco II, Andar Superior, Rua Getúlio Vargas, 

2125, Unoesc Campus I. 

 

 

LEIA-SE: 

 

5.1.2 Segunda fase: Prova Escrita;  

 

5.1.2.1 A prova, para os cargos descritos nos itens 3.1 e 3.4 será escrita, de caráter eliminatório e 

será realizada no dia 17/11/2020, às 09h00, na sala 221, Bloco II, Andar Superior, Rua Getúlio 

Vargas, 2125, Unoesc Campus I. 

 

5.1.2.2 A prova, para o cargo descrito no item 3.2 será escrita, de caráter eliminatório e será 

realizada no dia 17/11/2020, às 14h00, na sala 221, Bloco II, Andar Superior, Rua Getúlio Vargas, 

2125, Unoesc Campus I. 
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5.1.2.3 A prova, para o cargo descrito no item 3.3 será escrita, de caráter eliminatório e será 

realizada no dia 18/11/2020, às 09h00, na sala 221, Bloco II, Andar Superior, Rua Getúlio Vargas, 

2125, Unoesc Campus I. 

 

 

Art 3º Os demais itens e subitens do Edital Nº 10/HUST-DG/2020 permanecem inalterados. 

 

 

 

Joaçaba, 26 de outubro de 2020. 
 

 

 

 

 

 

Alciomar Antônio Marin 

Diretor Geral HUST 


