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FORMAÇÃO DE BANCO DE CURRÍCULOS PARA CAPTAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA 

ATUAÇÃO NO CENTRO NACIONAL DE TRANSPLANTES COMPLEXOS / HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO. 

Impedimentos: 

Não poderão participar deste processo, profissionais que tiveram vínculo Fiotec há 

menos de 180 dias. 

Os bolsistas e estagiários que tenham contrato com a Fiotec só poderão ser contratados 

por regime de CLT no mês subsequente à finalização da vigência ou cancelamento da 

bolsa, desde que o valor recebido anteriormente não seja maior do que o oferecido 

nesta chamada.  

Os autônomos que tenham contrato com a Fiotec só poderão ser contratados por 

regime de CLT no mês subsequente ao último pagamento recebido. 

Os profissionais que sejam contratados em regime de dedicação exclusiva junto à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Modalidade de contratação: clt, por prazo determinado de 12 meses. 

Quadro de vagas estimadas, salários e carga horária: 
 

I) Profissionais da Saúde: 
 

CARGO CARGA HORÁRIA 
VAGAS 

ESTIMADAS* 
SALÁRIO BASE / 
REMUNERAÇÃO 

ASSISTENTE SOCIAL DIARISTA 30h 2 R$ 3.500,00 

BIOMÉDICO DIARISTA 40h 2 R$ 3.000,00 

DENTISTA DIARISTA 24h 1 R$ 6.000,00 

ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM 
NEFROLOGIA 

DIARISTA 36h 1 R$ 6.000,00 

ENFERMEIRO INTENSIVISTA  

DIARISTA 36h 4 

R$ 5.700,00  

PLANTÃO 
DIURNO 

36h 13 

PLANTÃO 
NOTURNO 

36h 12 

FISIOTERAPEUTA 

PLANTÃO 
DIURNO 

30h 4 

R$ 3.500,00 
PLANTÃO 
NOTURNO 

30h 3 
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DIARISTA 30h 3 

FONOAUDIÓLOGO DIARISTA 30h 2 R$ 3.500,00 

MÉDICO ANESTESISTA 
PLANTÃO 24h 7 

R$ 11.000,00 
PLANTÃO 24h 14 

MÉDICO CIRURGIÃO DO APARELHO 
DIGESTIVO 

PLANTÃO 24h 15 R$ 11.000,00 

MÉDICO HEPATOLOGISTA DIARISTA 24h 7 R$ 11.000,00 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA DIARISTA 24h 1 R$ 11.000,00 

MÉDICO HEMOTERAPEUTA DIARISTA 24h  2 R$ 11.000,00 

MÉDICO INFECTOLOGISTA DIARISTA 24h 1 R$ 11.000,00 

MÉDICO INTENSIVISTA 
DIARISTA 24h 4 

R$ 11.000,00 
PLANTÃO 24h 14 

MÉDICO NEFROLOGISTA DIARISTA 24h 4 R$ 11.000,00 

MÉDICO NUTRÓLOGO DIARISTA 24h 2 R$ 11.000,00 

MÉDICO PATOLOGISTA DIARISTA 24h 2 R$ 11.000,00 

MÉDICO RADIOLOGISTA 
INTERVENCIONISTA 

DIARISTA 24h 2 R$ 11.000,00 

MÉDICO US DOPLER DIARISTA 24h 2 R$ 11.000,00 

NUTRICIONISTA 
PLANTÃO 
DIURNO 

30h 6 R$ 3.500,00 

PERFUSIONISTA PLANTÃO 36h 4 R$ 7.000,00 

PSICÓLOGO DIARISTA 40h 2 R$ 3.500,00 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM 
HEMODIÁLISE 

PLANTÃO 
DIURNO 

36h 4 

R$ 3.990,00 
PLANTÃO 
NOTURNO 

36h 3 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO DIARISTA 40h 5 R$ 3.325,00 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

PLANTÃO 
DIURNO 

36h 35 

R$ 3.990,00 
PLANTÃO 
NOTURNO 

36h 29 

TÉCNICO DE FARMÁCIA 

PLANTÃO 
DIURNO 

30h 1 

R$ 3.325,00 
PLANTÃO 
NOTURNO 

30h 1 

TERAPEUTA OCUPACIONAL DIARISTA 30h 2 R$ 4.000,00 

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO  
12h ROTINA 
(DIURNO) + 
PLANTÃO 

36h 11 R$ 2.000,00 

MÉDICO CIRURGIÃO 
CARDIOVASCULAR 

PLANTÃO 24h 2 R$ 11.000,00 

MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO PLANTÃO 24h 2 R$ 11.000,00 

MÉDICO UROLOGISTA PLANTÃO 24h 2 R$ 11.000,00 
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*As vagas informadas no item “vagas estimadas” representam apenas um dimensionamento do 

quantitativo de profissionais que poderão ser contratados para cada cargo, entretanto, esses 

números podem ser aumentados ou reduzidos de acordo com a necessidade. Por se tratar de 

um banco de currículos, o projeto irá convocar os candidatos durante todo o período do projeto. 

II) Profissionais de outras áreas: 

CARGO CARGA HORÁRIA 
VAGAS 

ESTIMADAS* 

Salário base da Fiotec    
proporcionalizado pela 

CH indicada 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

DIARISTA 40h 5 R$ 2.000,00 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS  

DIARISTA 40h 2 R$ 1.700,00 

COPEIRO 
PLANTÃO 
DIURNO 

40h 6 R$ 1.700,00 

ESTATÍSTICO DIARISTA 40h 1 R$ 6.000,00 

*As vagas informadas no item “vagas estimadas” representam apenas um dimensionamento do 

quantitativo de profissionais que poderão ser contratados para cada cargo, entretanto, esses 

números podem ser aumentados ou reduzidos de acordo com a necessidade. Por se tratar de 

um banco de currículos, o projeto irá convocar os candidatos durante todo o período do projeto. 
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Atividades a serem desenvolvidas e Requisitos Obrigatórios: 

CARGO Atividades Requisitos Obrigatórios 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

- Dar assistência administrativa à coordenação 

geral de transplantes do HUCFF, CTI e programas 

de transplantes do Centro Nacional de 

Transplantes Complexos. 

- Ensino Médio concluído, ofertado por 

instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação; 

- Experiência profissional comprovada de no 

mínimo 1 ano, na área administrativa. 

ASSISTENTE SOCIAL 

- Atendimento a demandas específicas do Serviço 

Social, cujo objetivo é atender as necessidades 

sociais geradas pelo processo de saúde/doença do 

usuário e família buscando viabilizar o acesso a 

rede de proteção social. O atendimento do 

assistente social se dará no período pré e pós-

transplante. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Serviço Social, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria; 

- Experiência profissional comprovada na 

área da saúde, especialmente, hospitalar, de 

no mínimo 1 ano. 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS  

- Transporte de correspondência, documentos, 

objetos, dentro e fora do Hospital;  

- Auxílio na secretaria e nos serviços, operação de 

equipamentos de escritório e transmissão de 

mensagens orais e escritas. 

- Ensino Fundamental concluído; 

- Experiência profissional comprovada de, no 

mínimo, 1 ano com as atividades da vaga. 

BIOMÉDICO 

- Realizar coleta de sangue em CTI, atuar em 

procedimentos técnicos de biologia molecular na 

investigação de infecções  

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Biomedicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação. 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria; 

- Experiência profissional comprovada na 

área da saúde, especialmente hospitalar, de, 

no mínimo, 1 ano. 

COPEIRO 

- Distribuir refeições, segundo as instruções 

recebidas pelo nutricionista; 

- Preparar suplementos e alimentos para pacientes, 

de acordo com a prescrição do nutricionista; 

- Comunicar irregularidades encontradas nos 

alimentos e nos equipamentos, indicando as 

providências cabíveis para evitar o consumo de 

gêneros deteriorados; 

- Ensino Fundamental concluído; 

- Experiência profissional comprovada na 

área hospitalar de, no mínimo, 1 ano. 



17/01/2023 

 
- Manter a ordem e a limpeza do local de trabalho, 

seguindo normas e instruções. 

DENTISTA 
- Assistência de odontologia aos pacientes do 

Centro Nacional de Transplantes Complexos. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Odontologia, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria; 

- Experiência profissional comprovada na 

área hospitalar de, no mínimo, 1 ano. 

ENFERMEIRA 

ESPECIALISTA EM 

NEFROLOGIA 

- Prestar assistência e liderar a equipe por meio da 

implementação do Processo de Enfermagem em 

nefrologia e métodos de depuração renal, 

oferecendo recursos e subsídios para uma prática 

assistencial holística, segura e de qualidade, 

visando o paciente e a família; atuar dentro do 

padrão assistencial preconizado, com base nos 

preceitos éticos e legais e nas normas, rotinas e 

procedimentos operacionais padrão institucionais; 

- Participar/colaborar das atividades de 

desenvolvimento e educação permanente da 

equipe, realizar preceptoria e acolhimento de 

discentes, residentes e profissionais admitidos;  

- Participar/colaborar com atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

- Estabelecer/promover relações multiprofissionais 

produtivas, éticas e integrativas. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Enfermagem, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação 

Graduação;  

- Curso de Especialização ou Residência 

concluída em Enfermagem em Nefrologia; 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

Categoria; 

- Experiência profissional comprovada em 

Unidade de Hemodiálise e métodos dialíticos 

de, no mínimo, 1 ano. 

ENFERMEIRO 

INTENSIVISTA 

- Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem, por 

meio da implementação do Processo de 

Enfermagem;  

- Participar na elaboração de normas, rotinas, e 

procedimentos operacionais padrão;  

- Planejar e prover recursos e implementar 

processos necessários ao cuidado, com o objetivo 

de garantir um cuidado ético, holístico, 

humanizado, seguro e de qualidade; 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Enfermagem, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação;  

- Registro ativo no Conselho Regional da 

Categoria;  

- Curso de Especialização ou Residência 

concluída em Enfermagem em Terapia 

Intensiva ou Cardiointensiva; 
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- Prestar assistência e liderar a equipe atuando 

dentro do padrão assistencial preconizado, com 

base nos preceitos éticos e legais e nas normas, 

rotinas e procedimentos operacionais padrões 

institucionais; 

- Participar/colaborar das atividades de 

desenvolvimento e educação permanente da 

equipe, realizar preceptoria e acolhimento de 

discentes, residentes e profissionais admitidos;  

- Participar/colaborar com atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; Estabelecer/promover 

relações multiprofissionais produtivas, éticas e 

integrativas. 

- Experiência profissional comprovada em 

Terapia Intensiva ou Cardiointensiva de, no 

mínimo, 1 ano. 

ESTATÍSTICO 
- Gerenciar, organizar e analisar o banco de dados 

gerados pela atividade de transplante. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Estatística, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

Categoria; 

 

- Experiência profissional comprovada na 

área de, no mínimo, 1 ano. 

FISIOTERAPEUTA 

- Assistência fisioterapêutica a pacientes críticos, 

adulto e pediátrico, em especial que necessitam de 

suporte ventilatório, assistência pré-operatória e 

pós-operatório imediato e acompanhamento 

ambulatorial após alta hospitalar. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Fisioterapia, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

 

- Especialização concluída em Fisioterapia 

Respiratória ou Terapia Intensiva ou 

residência em Fisioterapia; 

 

- Registro ativo no Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 

- Experiência profissional comprovada na 

área hospitalar de, no mínimo, 1 ano. 

FONOAUDIÓLOGO 

- Avaliação pré cirúrgica; atendimento pós cirúrgico 

para reabilitação do paciente em disfagia, ajudar na 

deglutição, no caso dos pacientes que 

permanecerem períodos maiores de intubação, 

retorno das habilidades de fala, motricidade oral. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Fonoaudiologia, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação. 
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- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

- Experiência profissional comprovada em 

Motricidade oral / fonoaudiologia hospitalar 

de, no mínimo, 1 ano. 

INSTRUMENTADOR 

CIRÚRGICO  

- Preparar o ambiente operatório, montar e 

desmontar equipamentos; Providenciar e preparar 

o instrumental e material cirúrgico para o ato 

operatório;  

- Organizar e fornecer o instrumental e materiais 

durante a operação; 

- Circular e dar suporte operacional à sala 

operatória;  

- Atuar dentro do padrão assistencial preconizado, 

com base nos preceitos éticos e legais e nas 

normas, rotinas e procedimentos operacionais 

padrões institucionais; 

- Participar/colaborar das atividades de 

desenvolvimento e educação permanente da 

equipe, realizar preceptoria e acolhimento de 

discentes, residentes e profissionais admitidos;  

- Participar/colaborar com atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; Estabelecer/promover 

relações multiprofissionais produtivas, éticas e 

integrativas. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de Técnico de Enfermagem concluído, 

ofertado por instituição de ensino 

reconhecida pela Educação; 

- Certificado de conclusão de curso de 

Instrumentação cirúrgica concluído, ofertado 

por instituição de ensino reconhecida pela 

Educação, 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria; 

- Experiência profissional comprovada em 

Cirurgias de Grande Porte de, no mínimo, 1 

ano. 

MÉDICO 

ANESTESISTA  

- Atuar na realização dos transplantes hepáticos-

rim-pâncreas, fígado-rim e intestinal 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Curso de Especialização ou Residência 

concluída em Anestesia. 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

- Experiência profissional comprovada em 

cirurgias de grande porte de, no mínimo, 1 

ano. 

- Plantões de emergência 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 
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- Curso de Especialização ou Residência 

concluída em Anestesia. 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

- Experiência profissional comprovada em 

cirurgias de grande porte de, no mínimo, 1 

ano. 

MÉDICO 

CIRURGIÃO DO 

APARELHO 

DIGESTIVO 

- Atender aos pacientes do Centro Nacional de 

Transplantes Complexos internados no CTI e 

enfermaria, atendimento inicial do paciente em 

admissão para o transplante e atendimento de 

pacientes transplantados que procurem a 

emergência do HUCFF, bem como participação nas 

cirurgias de emergência dos pacientes 

transplantados e assistência durante os 

transplantes quando requisitados. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Residência concluída em cirurgia geral ou 

torácica, ou urologia. 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

- Experiência profissional comprovada em 

transplante hepático e pancreático de, no 

mínimo, 1 ano. 

MÉDICO 

CIRURGIÃO 

CARDIOVASCULAR 

- Atender aos pacientes do Centro Nacional de 

Transplantes Complexos internados no CTI e 

enfermaria, atendimento inicial do paciente em 

admissão para o transplante e atendimento de 

pacientes transplantados que procurem a 

emergência do HUCFF, bem como participação nas 

cirurgias de emergência dos pacientes 

transplantados e assistência durante os 

transplantes quando requisitados. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Residência ou Título de Especialista com 

treinamento formal de duração mínima de 12 

meses em serviço especializado em 

transplante de coração; 

-  Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

MÉDICO 

CIRURGIÃO 

TORÁCICO 

- Atender aos pacientes do Centro Nacional de 

Transplantes Complexos internados no CTI e 

enfermaria, atendimento inicial do paciente em 

admissão para o transplante e atendimento de 

pacientes transplantados que procurem a 

emergência do HUCFF, bem como participação nas 

cirurgias de emergência dos pacientes 

transplantados e assistência durante os 

transplantes quando requisitados. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Residência ou Título de Especialista em 

cirurgia torácica; 

-  Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

MÉDICO 

HEPATOLOGISTA 

- Assistência aos pacientes transplantados de 

fígado no pré-transplante, pós-operatório e pós-

transplante 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 
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- Residência ou Título de Especialista em 

Hepatologia 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

- Experiência profissional comprovada em 

transplante hepático de, no mínimo, 1 ano. 

MÉDICO 

PNEUMOLOGISTA 

- Assistência aos pacientes do programa de 

transplante pulmonar do Centro Nacional de 

Transplantes Complexos, no pré-transplante, pós-

operatório e pós-transplante. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Residência concluída em Clínica Médica 

e/ou Pneumologia e Broncoscopia; 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

MÉDICO 

HEMOTERAPEUTA 

- Realizar assistência em medicina transfusional a 

pacientes em regime de internação e ambulatorial. 

- Parecerista em Imunohematologia, 

Procedimentos de Aferese e outros temas 

relacionados à prática da Medicina Transfusional 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

 

- Residência médica concluída em 

Hematologia e Hemoterapia ou Título de 

Especialista pela Associação Brasileira de 

Hematologia e Hemoterapia ou experiência 

de trabalho, mínima de 2 anos, em Serviço de 

Hemoterapia Hospitalar. 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

- Experiência profissional comprovada em 

Hemoterapia de no mínimo 1 ano. 

MÉDICO 

INFECTOLOGISTA 

- Assistência na área de infectologia aos pacientes 

do Centro Nacional de Transplantes Complexos 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Residência concluída em doenças 

infecciosas e parasitárias; 

- Experiência profissional comprovada em 

transplantes de, no mínimo, 1 ano; 

-  Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 
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MÉDICO 

INTENSIVISTA 

- Avaliar e tratar pacientes internados na unidade 

de terapia intensiva do Centro Nacional de 

Transplantes Complexos. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

 

- Residência médica concluída em Terapia 

Intensiva ou Especialização concluída em 

Medicina Intensiva pela Sociedade Brasileira 

de Medicina Intensiva. 

- Experiência profissional comprovada como 

médico rotina de terapia intensiva de, no 

mínimo, 1 ano. 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

MÉDICO 

NEFROLOGISTA 

- Assistência nefrológica aos pacientes do Centro 

Nacional de Transplantes Complexos. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Residência em nefrologia, credenciamento 

junto ao SNT para transplante renal; 

- Experiência profissional comprovada em 

Nefrologia de, no mínimo, 1 ano; 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

MÉDICO 

NUTRÓLOGO 

- Início do atendimento de reabilitação intestinal, 

suporte nutricional do intestino curto e suporte 

nutricional do pós-operatório de transplante de 

fígado e intestino. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Especialização em Nutrologia; 

- Experiência profissional comprovada em 

Nutrologia de, no mínimo, 1 ano; 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

MÉDICO 

PATOLOGISTA 
- Patologia dos pacientes transplantados hepáticos. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Experiência profissional comprovada em 

patologia de transplante hepático de, no 

mínimo, 1 ano; 
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- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

MÉDICO 

RADIOLOGISTA 

INTERVENCIONISTA 

- Dar assistência na área da radiologia 

intervencionista aos pacientes do Centro Nacional 

de Transplantes Complexos. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Experiência profissional comprovada em 

radiologia intervencionista de, no mínimo, 1 

ano. 

-  Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

MÉDICO 

UROLOGISTA 
- Realizaçãotransplantes renais 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Residência em urologia; 

- Experiência profissional comprovada em 

transplante renal de, no mínimo, 1 ano. 

-  Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

MÉDICO US 

DOPLER 

- Realização de exames de ultrassonografia em 

pacientes do Centro Nacional de Transplantes 

Complexos 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Medicina, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Experiência profissional comprovada em 

doppler hepático de, no mínimo, 1 ano. 

-  Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

NUTRICIONISTA 

- Admitir e fazer avaliação inicial e/ou periódica do 

paciente internado; 

- Elaborar o diagnóstico de nutrição e a prescrição 

dietética; 

- Registrar em prontuário dos pacientes a 

prescrição dietética e a evolução nutricional, de 

acordo com protocolos preestabelecidos pelo 

SND/HUCFF; 

- Atendimento ambulatorial pré e pós-cirurgia, com 

o objetivo de melhorar o estado nutricional e 

desfechos clínicos e cirúrgicos 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Nutrição, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria; 

 

- Experiência profissional comprovada em 

nutrição clínica de, no mínimo, 1 ano. 
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- Realizar orientação nutricional na alta dos 

pacientes, estendendo-a aos cuidadores, familiares 

ou responsáveis, quando couber; 

- Orientar e supervisionar a distribuição de dietas 

orais, verificando o percentual de aceitação, 

infusão e tolerância da dieta; 

- Participar de programas de treinamento e 

aperfeiçoamento realizados pela Equipe de 

transplantes/ HUCFF. 

PERFUSIONISTA 

- Preparar a montagem do circuito de circulação 

extracorpórea;  

- Realizar procedimento de circulação 

extracorpórea em cirurgias cardiovasculares, 

cirurgias vasculares, transplantes e outros 

procedimentos cirúrgicos;  

- Preparar e auxiliar na instalação e manutenção do 

procedimento de ECMO (Assistência Circulatória 

com Membrana Extracorpórea), em parceria com a 

equipe cirúrgica; 

- Realizar visitas de monitoramento em pacientes 

com ECMO instalada; 

- Utilizar e manusear equipamento recuperador de 

sangue durante os procedimentos cirúrgicos, em 

parceria com a equipe cirúrgica; 

- Auxiliar na instalação e manutenção de 

dispositivos de assistência mecânica ventricular ou 

biventricular (“coração artificial”) e respiratória, em 

parceria com a equipe cirúrgica; 

- Auxiliar na instalação de balão intraórtico, junto à 

equipe médica. atuar dentro do padrão assistencial 

preconizado, com base nos preceitos éticos e legais 

e nas normas, rotinas e procedimentos 

operacionais padrões institucionais; 

- Participar/colaborar das atividades de 

desenvolvimento e educação permanente da 

equipe, realizar preceptoria e acolhimento de 

discentes, residentes e profissionais admitidos;  

- Participar/colaborar com atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; 

- Estabelecer/promover relações multiprofissionais 

produtivas, éticas e integrativas. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Biomedicina, 

Biologia, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia 

e Medicina, fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação; 

- Pós-graduação Lato Sensu especialmente 

designado para este fim, reconhecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC); 

- Curso de extensão através de Centros 

Formadores reconhecidos pela Sociedade 

Brasileira de Circulação Extracorpórea 

(SBCEC) e pela Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Cardiovascular (SBCCV) e, neste caso, 

obrigatoriamente, com aquisição do Título de 

Especialista, pela SBCEC; 

- Experiência profissional comprovada em 

ECMO de, no mínimo, 1 ano; 

- Registro ativo no conselho Regional da 

categoria profissional. 
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PSICÓLOGO 

- Fazer avaliação psicológica e oferecer cuidados 

psicológicos aos usuários em situação de 

transplante (no pré e no pós-operatório), bem 

como oferecer subsídios técnicos à equipe 

multiprofissional e aos gestores no que tange aos 

aspectos psicológicos presentes na situação de 

transplante. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Psicologia, 

fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria; 

- Experiência profissional comprovada em 

psicologia hospitalar de, no mínimo, 1 ano ou 

especialização em psicologia hospitalar ou 

residência na área hospitalar. 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

PARA 

HEMODIÁLISE 

- Prestar assistência a pacientes submetidos a 

métodos de depuração renal, atuando no preparo 

e condução de procedimentos dialíticos; 

- Participar da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, por meio de atividades pertinentes a 

implementação do Processo de Enfermagem, 

colaborando para uma prática assistencial de 

qualidade, segura, holística e humanizada, visando 

o paciente, a família e a equipe multiprofissional;  

- Realizar assistência de Enfermagem com base nos 

preceitos éticos e legais da profissão, em acordo 

com normas, rotinas e procedimentos operacionais 

padrão institucionais; 

- Participar das atividades de Educação 

Permanente e treinamentos programados;  

- Atuar de forma colaborativa com a equipe 

multiprofissional;  

- Colaborar no acolhimento de discentes, 

residentes e novos profissionais admitidos, 

participando e facilitando o processo ensino-

aprendizagem;  

- Participar/colaborar com atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

 

- Curso Técnico de Enfermagem Concluído, 

ofertado por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

Categoria; 

 

- Experiência profissional comprovada em 

Unidade de Hemodiálise e métodos dialíticos 

de, no mínimo, 1 ano. 

TÉCNICO DE 

LABORATÓRIO 

- Coleta de sangue, registro e recebimento de 

exames no sistema, tratamento de material, 

classificação e distribuição de material clínico.  

- Curso Técnico de Análises Clínicas concluído, 

ofertado por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Experiência profissional comprovada na 

área hospitalar de, no mínimo, 1 ano; 

- Registro ativo no Conselho Regional de 

Farmácia. 
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TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 

- Participar da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, por meio de atividades pertinentes a 

implementação do Processo de Enfermagem, 

colaborando para uma prática assistencial de 

qualidade, segura, holística e humanizada, visando 

o paciente, a família e a equipe multiprofissional;  

- Realizar assistência de Enfermagem com base nos 

preceitos éticos e legais da profissão, em acordo 

com normas, rotinas e procedimentos operacionais 

padrão institucionais; 

- Participar das atividades de Educação 

Permanente e treinamentos programados; 

Atuar de forma colaborativa com a equipe 

multiprofissional; 

- Colaborar no acolhimento de discentes, 

residentes e novos profissionais admitidos, 

participando e facilitando o processo ensino-

aprendizagem;  

- Participar/colaborar com atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

- Curso Técnico de Enfermagem Concluído, 

ofertado por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

Categoria; 

 

- Experiência profissional comprovada em 

Unidade de Terapia Intensiva ou 

Cardiointensiva de, no mínimo, 1 ano.  

TÉCNICO EM 

FARMÁCIA 

- Assistência farmacêutica em unidade hospitalar 

voltada para pacientes transplantados, dando 

apoio técnico aos farmacêuticos no 

armazenamento e distribuição de medicamentos. 

 

- Curso técnico em Farmácia concluído, 

ofertado por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 

- Experiência profissional comprovada na 

área hospitalar de, no mínimo, 1 ano; 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria. 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

- Assistência à pacientes críticos, em especial que 

necessitam de recuperação de funções físicas e 

mentais específicas que estão diretamente 

associadas ao desempenho das atividades 

cotidianas. 

- Diploma ou certificado de conclusão de 

curso de nível superior em Terapia 

Ocupacional, fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação; 

- Registro ativo no Conselho Regional da 

categoria; 

- Experiência profissional comprovada na 

área hospitalar de no mínimo 1 ano 
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Local de Trabalho: 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, 255 - 

Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ, 

21941-617. 

 

Etapas do Processo: 

✓ Período de Inscrição; 

✓ Análise Curricular; 

✓ Entrevista Técnica e Comprovação de Requisitos (de acordo com o surgimento 

das vagas); 

Na etapa da análise curricular, serão eliminados os candidatos que não atenderem aos 

requisitos obrigatórios, no quadro acima. 

Em caso de surgimento de vagas, a convocação para o processo seletivo ocorrerá 

diretamente por e-mail e/ou telefone, considerando o endereço de e-mail informado 

pelos candidatos. 

O candidato selecionado para entrevista receberá e-mail solicitando o envio prévio dos 

documentos comprobatórios, conforme descrito no Currículo enviado no ato da 

inscrição. O não cumprimento do prazo estabelecido para envio da referida 

documentação é critério de eliminação,  

 

Comprovação de requisitos e Contratação:  

• A convocação para possível admissão será realizada através da Fiotec, mediante e-

mail e/ou contato telefônico e o não comparecimento do candidato convocado 

terá caráter eliminatório; 

• A falsificação ou a não entrega dos documentos eliminará o candidato do processo, 

anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções 

penais aplicáveis; 

• Não será contratado o candidato que deixar de apresentar os documentos ou 

comprovar qualquer dos requisitos estabelecidos pela Fiotec; 

• Para a admissão será imprescindível que o candidato tenha a CTPS digital, para 

tanto, o candidato aprovado terá de habilitar o documento com a criação de uma 

conta de acesso no endereço www.gov.br/trabalho; 

• Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
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Os candidatos interessados e que atendam ao perfil acima deverão encaminhar o 

currículo, em formato pdf, contendo todas as informações detalhadas de 

escolaridade, residência, contato e experiência profissional, até o dia 31/12/2023, por 

meio do seguinte link:  https://fiotec.wufoo.com/forms/w15xdi080t8rssu/  

 

https://fiotec.wufoo.com/forms/w15xdi080t8rssu/

