ENFERMEIRO DO TRABALHO
Forma de Contratação: CLT – 1 vaga – contrato determinado até 07/01/2021
Horário de Trabalho: 30 horas semanais
Salário: R$ 3.000,00


Escolaridade: Graduação Completa em Enfermagem, Especialização concluída em
enfermagem do Trabalho e registro ativo no COREN.

Atividades a serem desenvolvidas:


Estudar as condições de segurança e periculosidade da empresa, efetuando observações
nos locais de trabalho e discutindo-as em equipe, para identificar as necessidades no campo
de segurança, higiene e melhoria do trabalho;



Ajudar na elaboração junto à empresa especializada em SST e executar planos e programas
de promoção e proteção à saúde dos empregados;



Executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e não
profissionais, fazendo análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das
condições de trabalho do menor e da mulher, para propiciar a preservação da integridade
física e mental do trabalhador;



Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, fazendo
curativos ou imobilizações especiais, administrando medicamentos e tratamentos e
providenciando o posterior atendimento médico adequado, para atenuar consequências e
proporcionar apoio e conforto ao paciente;



Elaborar, executar e avaliar as atividades de assistência de enfermagem aos trabalhadores,
proporcionando-lhes atendimento ambulatorial, no local de trabalho, controlando sinais
vitais, aplicando medicamentos prescritos, curativos, inalações e testes, coletando material
para exame laboratorial, vacinações e outros tratamentos, para reduzir o absenteísmo
profissional;



Organizar e administrar o setor de enfermagem da empresa, prevendo pessoa e material
necessários, treinando e supervisionando auxiliares de enfermagem adequado às
necessidades de saúde do trabalhador;



Treinar trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de
trabalho, para reduzir a incidência de acidentes;



Planejar e executar programas de educação sanitária, divulgando conhecimentos e
estimulando a aquisição de hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais e melhorar
as condições de saúde do trabalhador;



Registrar dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais, mantendo cadastros
atualizados, a fim de preparar informes para subsídios processuais nos pedidos de
indenização e orientar em problemas de prevenção de doenças profissionais;



Organizar e auxiliar a execução dos exames periódicos (admissional, periódico, demissional,
retorno ao trabalho, mudança de função), junto à empresa especializada em SST, afim de
cumprir o que determina a NR-07.

Características para o desempenho das atividades (competências e habilidades):
Boa fluência verbal e escrita, concentração, organização, assertividade, iniciativa,
comprometimento com as atividades da área social e da saúde, capacidade de trabalhar em
equipe.

Conhecimentos e cursos importantes para o desenvolvimento das atividades:





Conhecimentos intermediários do Pacote Office;
Cursos complementares em segurança do trabalho;
Cursos complementares na área de saúde/hospitalar;
Conhecimentos das Normas Regulamentadoras.

Etapas do Processo:



Análise curricular;
Entrevista com o gestor.

Os currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamentohospitalfiocruz@fiotec.fiocruz.br,
com o assunto “Enfermeiro do Trabalho”.

O prazo para envio de currículos é até dia 23/10/2020.

