2º TERMO ADITIVO AO EDITAL N. 026/2020 – BETIM – MG - PROCESSO DE SELEÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO IMEDIATA E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE COLABORADORES
PARA ATUAÇÃO NA DDS (SERVICE) – TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020.

A ASSOCIAÇÃO GRUPO CONVIVÊNCIA DONA DOCHINHA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 18.273.227/0001-76, no uso de suas prerrogativas, faz constar as seguintes
alterações no edital 029/2020:

Ficam incluídos três novos cargos - SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA; AUXILIAR DE
DEPARTAMENTO PESSOAL; AUXILIAR ADMINISTRATIVO - passando o ANEXO II a vigorar da
seguinte forma:

CARGOS

Agente de
Limpeza

Limpador de
Vidros

Encarregado

Técnico de
Segurança em
Trabalho

Supervisor de
Higienização
Hospitalar

Auxiliar de

JORNADA
44 horas
semanais ou
12x36
diurno ou
noturno
44 horas
semanais ou
12x36
diurno
44 horas
semanais ou
12x36
diurno ou
noturno

44 horas
semanais

LOCAL DE
TRABALHO

REQUISITOS PARA
INSCRIÇÃO NO CARGO

REMUNERAÇ
ÃO REGIME
CLT
R$1.174,88

Betim

Os candidatos para o cargo de
Agente de Limpeza devem ser
alfabetizados e possuir experiência
na área.

Betim

Betim

Betim

44 horas
semanais

Betim

12x36
diurno

Betim

Os candidatos para o cargo de
Limpador de Vidros devem ser
alfabetizados e possuir experiência
na área.
Os candidatos para o cargo de
Encarregado devem possuir ensino
médio em Instituição reconhecida
pelo MEC e possuir experiência na
área.
Os candidatos para o cargo de
Técnico em Segurança do Trabalho
devem possuir curso Técnico em
Segurança do Trabalho; possuir
registro ativo de classe; possuir
conhecimento do pacote Office
(windows, word e excel); ter
conhecimento nas aplicabilidades das
NR’s e possuir experiência na área
hospitalar.
Os candidatos para o cargo de
Supervisor de Higienização
Hospitalar devem possuir ensino
médio completo em Instituição
reconhecida pelo MEC e possuir
experiência na área em gestão de
equipes e gestão em unidade
hospitalar.
Os candidatos para o cargo de
Auxiliar de Cozinha devem ser

R$1.285,00

R$1.750,00

R$2.200,00

R$2.275,00

R$1.220,00
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Cozinha

Cozinheiro

alfabetizados e possuir experiência
na área.
12X36
diurno

Betim

Os candidatos para o cargo de
Cozinheiro devem ser alfabetizados e
possuir experiência na área.

R$1.580,00

Os candidatos para o cargo de
Auxiliar de Manutenção, devem ser
alfabetizados; possuir experiência
Auxiliar de
como ajudante de eletricista,
Betim
R$1.157,22
Manutenção
ajudante de bombeiro hidráulico,
ajudante de mecânico ou serralheiro
e possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Capoteiro devem possuir ensino
44 horas
Capoteiro
Betim
médio completo em Instituição
R$2.519,11
semanais
reconhecida pelo MEC e possuir
experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
44 horas
Eletricista, devem possuir ensino
semanais ou
médio completo em Instituição
Eletricista
12x36
Betim
reconhecida pelo MEC ou curso
R$2.085,49
diurno ou
profissionalizante básico de
noturno
eletricidade ou comandos elétricos e
possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de Oficial
44 horas
de Manutenção, devem possuir
semanais ou
Oficial de
Betim
ensino médio completo em
R$2.085,49
Manutenção
12X36
Instituição reconhecida pelo MEC e
diurno
possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Programador de Serviços devem
44 horas
semanais ou
possuir ensino fundamental em
Programador de
12x36
Betim
Instituição reconhecida pelo MEC;
R$1.824,85
Serviços
diurno ou
Conhecimento do pacote Office
noturno
(windows, word e excel) e possuir
experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
44 horas
Serralheiro
Betim
Serralheiro devem ser alfabetizados e
R$2.518,11
semanais
possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Técnico em Suporte de TI devem
Técnico Suporte
44 horas
possuir curso técnico em TI
Betim
R$2.076,78
de TI
semanais
(Tecnologia da Informação) em
Instituição reconhecida pelo MEC e
possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Técnico de Eletrônica devem possuir
Técnico em
44 horas
curso técnico em Eletrônica em
Betim
R$2.606,90
Eletrônica
semanais
instituição devidamente reconhecida
pelo MEC, possuir registro de classe
ativo e possuir experiência na área.
44 horas
Os candidatos para o cargo de
Betim
R$3.246,46
semanais
Técnico de Eletrotécnica devem
Técnico em
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44 horas
semanais ou
12X36
diurno ou
noturno

Eletrotécnica

possuir curso Técnico em
Eletrotécnica em instituição
devidamente reconhecida pelo MEC;
possuir registro de classe ativo e
possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Técnico de Mecânica devem possuir
curso/treinamento em Técnico em
Técnico em
44 horas
Betim
Mecânica em instituição
R$2.085,49
Mecânica
semanais
devidamente reconhecida pelo MEC;
posuir registro de classe ativo e
possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Técnico em Química devem possuir
curso Técnico em Química em
Técnico em
44 horas
instituição devidamente reconhecida
Betim
R$3.214,72
Química
semanais
pelo MEC; possuir registro de classe
ativo; desejável conhecimento em
tratamento de água para hemodiálise
e possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Artíficie em Eletrônica, devem
possuir ensino médio em Instituição
44 horas
Betim
reconhecida pelo MEC; deverá estar
R$2.349,19
Artíficie em
semanais
cursando técnico em eletrônica,
Eletrônica
mecânica, eletromecânica ou elétrica
e possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
44 horas
Auxiliar de Manutenção, devem ser
semanais ou
alfabetizados; possuir experiência
Auxiliar de
12X36
Betim
como ajudante de eletricista,
R$1.157,22
Manutenção
diurno ou
ajudante de bombeiro hidráulico,
noturno
ajudante de mecânico ou serralheiro
e possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Mecânico para veículos diesel leve
Mecânico para
44 horas
devem possuir ensino fundamental
veículos diesel
Betim
R$3.013,35
semanais
completo em Instituição reconhecida
leve
pelo MEC e possuir experiência na
área.
Os candidatos para o cargo de
Mecânico para veículos a gasolina
Mecânico para
44 horas
leve devem possuir ensino
veículos a
Betim
R$2.220,02
semanais
fundamental completo em Instituição
gasolina
reconhecida pelo MEC e possuir
experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Supervisor Externo, devem possuir
Supervisor
44 horas
Betim
ensino médio em Instituição
R$3.261,80
Externo
semanais
reconhecida pelo MEC e possuir
experiência em gestão de equipes.
Os candidatos para o cargo de
44 horas
Técnico de Refrigeração devem
Técnico de
Betim
R$3.243,32
semanais
Refrigeração
possuir curso Técnico em
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Técnico em
Telefonia

44 horas
semanais

Betim

Técnico de
Monitoramento

44 horas
semanais

Betim

Coordenador de
Projetos e Ações
Socioassistenciais

30 horas
semanais

Betim e/ou
Belo
Horizonte

Refrigeração em instituição
devidamente reconhecida pelo MEC;
possuir registro de classe ativo e
possuir experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Técnico em Telefonia devem possuir
curso Técnico de Elétrica completo
em instituição devidamente
reconhecida pelo MEC; Ter
conhecimento em RVI e possuir
experiência na área.
Os candidatos para o cargo de
Técnico de Monitoramento devem
possuir curso superior na área da
Saúde, Psicologia, Pedagogia ou
Serviço Social em Instituição
reconhecida pelo MEC; ter
experiência em processos de
formação para aprimoramento
profissional e/ou execução de grupos
temáticos; Ter conhecimento do
pacote Office (windows, word e
excel e Power Point).
Os candidatos para o cargo de
Coordenador de Projetos e Ações
Socioassistenciais devem possuir
curso superior em Psicologia em
instituição devidamente reconhecida
pelo MEC, possuir registro de classe
ativo; possuir experiência em
atendimentos clínicos e
psicossociais; possuir experiência em
coordenação de projetos sociais;
desejável ter experiência em
atendimento à mulheres, de todas as
faixas etárias, em situação de
violência e desejável ter
conhecimento dos documentos,
diretrizes e atos normativos
orientadores da Política Nacional de
Enfrentamento à Violência Contra as
Mulheres, e da Política Nacional de
Promoção, proteção e defesa dos
direitos da Criança e do Adolescente;
Ter conhecimento do pacote Office
(windows, word, excel e Power
Point); Ter conhecimento no uso de
ferramentas de mídias sociais;
Possuir disponibilidade para viagens
e Possuir CNH categoria B válida.

R$3.243,32

R$2.500,00

R$3.600,00
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Supervisor de
Manutenção e
Logística

Auxiliar de
Departamento
Pessoal

Auxiliar
Administrativo

40 horas
semanais

40 horas
semanais

40 horas
semanais

Betim

Os candidatos para o cargo de
Supervisor de Manutenção e
Logística deverão possuir Ensino
Médio completo;
Desejável curso Técnico em mecânic
a ou Técnico em Eletrônica e possuir
experiência mínima de 6 meses na
área ou áreas correlatas.

Betim

Os candidatos para o cargo de
Auxiliar de Departamento Pessoal,
deverão possuir curso superior
Gestão de Recursos Humanos
completo em Instituição devidamente
reconhecida pelo MEC; Possuir
experiência mínima de 6 meses na
área.

R$1.546,50

Betim

Os candidatos para o cargo de
Auxiliar Administrativo deverão
possuir Ensino Médio completo em
Instituição devidamente reconhecida
pelo MEC e possuir experiência
voltada para área de logística e
gestão de armazenamento.

R$1.546,50

R$3.500,00

Observação:
Sobre o salário base de alguns cargos haverá incidência do adicional de insalubridade, adicional de
periculosidade e de adicional noturno quando for o caso, na forma da lei.
DESCRIÇÃO DOS CARGOS
AGENTE DE LIMPEZA
* Fazer a varredura externa e/ou úmida interna de acordo com a característica da área a ser limpa, salas,
corredores, áreas internas e externas, ambulatórios, escadas, enfermarias, leitos, copa, SND e refeitórios, pátio
e áreas de circulação;
* Fazer a remoção de pó dos móveis e utensílios;
* Fazer a remoção de manchas, limpeza e desinfecção de todas as dependências que comportam tal medida;
* Fazer a limpeza de sujidade e desinfecção de portas da SND;
* Fazer a limpeza do salão de refeições, antes, durante e depois do atendimento, conforme quadro de horário das
refeições;
* Fazer a limpeza da parte interna de produção da SND, durante plantão;
* Fazer a lavação e desinfecção de todas as dependências sanitárias;
* Fazer a limpeza e desinfecção dos bebedouros;
* Fazer a coleta, remoção e manejo dos resíduos de serviço, conforme RDC 306 e PGRSS;
* Fazer a limpeza e desinfecção dos abrigos de resíduos (piso, porta e parede) e containers, no mínimo uma vez
a cada 12 horas;
* Fazer a distribuição de papel higiênico, papel toalha e sabonete dentro das dependências;
* Fazer a varredura e limpeza úmida das escadas;
* Fazer a lavagem de todas as áreas que dão acesso às entradas do Hospital e unidades de saúde;
* Fazer a limpeza externa de armários, estufas e geladeiras;
* Fazer a varrição do pátio interno, áreas de circulação e estacionamento;
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* Fazer a higienização dos telefones;
* Fazer a lavação geral e desinfecção de todos os pisos, escadas, paredes, portas e janelas;
* Fazer a limpeza de pontos de luz e lâmpadas;
* Fazer a limpeza terminal no lactário e SND;
* Fazer a limpeza interna das câmaras frigoríficas, geladeiras – SND;
* Fazer a limpeza terminal da Central de Esterilização de Material/Lavanderia;
* Fazer a limpeza das coifas (SND);
* Fazer a limpeza e conservação geral dos vidros e vidraças, janelas e colunas;
* Executar demais tarefas necessárias à obtenção da perfeita limpeza, supervisão e desinfecção nos setores
hospitalares;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
LIMPADOR DE VIDROS
* Executar tarefas pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata;
* Atender as normas e orientações repassadas pelos superiores;
* Executar outras tarefas pertinentes à função, da mesma natureza e grau de dificuldade e consideradas
necessários na frequência diária, por demanda ou a pedido do superior imediato;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho.
ENCARREGADO
* Supervisionar e controlar as atividades quanto as execuções dos serviços;
* Orientar os agentes de limpeza quanto a utilização correta dos materiais de limpeza, evitando desperdícios e
uso incorreto;
* Atender as normas e orientações repassadas pelos supervisores;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
TÉCNICO DE SEGURANÇA EM TRABALHO
* Executar tarefas pertinentes ao cargo;
* Executar outras tarefas pertinentes, conforme orientação da chefia imediata;
* Atender as normas e orientações repassadas pelos superiores;
* Executar outras tarefas pertinentes à função, da mesma natureza e grau de dificuldade e considerados
necessários na frequência diária, por demanda ou a pedido do superior imediato;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Promover orientações e processos de aprimoramento profissional visando a garantia da segurança dos
pacientes e dos funcionários.
SUPERVISOR DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR
* Supervisionar e Controlar as atividades do pessoal;
* Planejar, coordenar e controlar os trabalhos desenvolvidos;
* Solicitar material de limpeza e afins para todas as unidades de que estão sob sua supervisão;
* Repassar normas e orientações aos colaboradores sob sua supervisão;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
AUXILIAR DE COZINHA
* Fazer a higienização de frutas, verduras e legumes, preparo de saladas, higienização de utensílios, montagem
de marmitas e afins;
* Fazer a separação de lixos e sobra de alimentos em recipientes próprios;
* Auxiliar na limpeza e higienização do ambiente de trabalho e equipamentos;
* Atender as necessidades de higiene, segurança alimentar e do trabalho;
* Atender as normas e orientações repassadas pelos superiores;
* Executar outras tarefas pertinentes à função, da mesma natureza e grau de dificuldade e considerados
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necessários na frequência diária, por demanda ou a pedido do superior imediato;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho.
COZINHEIRO
* Preparar refeições variadas temperando, cozinhando, assando ou refogando de modo a compor cardápios
previamente determinados pelo responsável da SND do Hospital, tendo conhecimento das técnicas de preparo,
forma e sabor de alimentos, seguindo as normas de segurança alimentar;
* Comunicar ao superior imediato a falta ou substituição de gênero alimentício;
* Montar as marmitas que serão transportadas, repor a rampa e realizar a limpeza do fogão;
* Operar aparelhos ou equipamentos de preparo e manipulação de gêneros alimentícios, aparelhos de
aquecimento ou refrigeração;
* Receber e conferir a entrega de gêneros alimentícios, observando a quantidade e qualidade, comunicando ao
superior imediato as irregularidades encontradas na qualidade da mercadoria entregue, bem como as
necessidades de reparo e reposição de utensílios, equipamentos e instalações de cozinha;
* Informar a existência de sobras ou ocorrências inesperadas relacionadas com a confecção e distribuição de
cardápios;
* Atender as necessidades de higiene, segurança alimentar e do trabalho;
* Atender as normas e orientações repassadas pelos supervisores;
* Executar outras tarefas pertinentes à função, da mesma natureza e grau de dificuldade e considerados
necessários na frequência diária, por demanda ou a pedido do superior imediato.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
* Auxiliar qualquer serviço de manutenção e similares;
* Executar serviços de carregador e mudança;
* Executar serviços de limpeza;
* Fazer reparos em divisórias, portas, maçanetas;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
CAPOTEIRO
* Fazer a substituição de peças relativas aos serviços;
* Fazer reforma de cadeiras, longarinas em geral;
* Fazer consertos em mobiliários hospitalares;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
ELETRICISTA
* Fazer a manutenção em redes elétricas de alta e média tensão;
* Fazer a manutenção em quadros de comandos;
* Fazer a manutenção em sistemas telefônicos;
* Fazer a Instalação de sistemas de aterramentos;
* Fazer a manutenção em equipamentos elétricos em geral;
* Fazer a manutenção em quadros elétricos;
* Fazer a instalação de equipamentos médicos hospitalares como ECG, monitores multipâmetros, monitores
cardíacos e etc;
* Testar equipamentos biomédicos;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
OFICIAL DE MANUTENÇÃO
* Fazer a limpeza e desobstrução de caixas de passagem, redes de esgotos, pias, vasos sanitários;
* Fazer o conserto de válvulas de descarga;
* Fazer o conserto de vazamento de água em tubulações de PVC, cobre e galvanizado;
* Fazer a instalação de pias, lavatórios;
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* Fazer a troca e manutenção de chuveiros;
* Fazer consertos em bebedouros de água;
* Consertar vazamentos em telhados, caixas de água e etc;
* Fazer a instalação hidráulica em obras;
* Fazer a revisão e manutenção de redes hidráulicas;
* Fazer a limpeza de reservatórios;
* Executar serviços de solda elétricas e oxi-acetileno;
* Fazer a confecção de portas e grades;
* Fazer a confecção de pequenos móveis e peças metálicas;
* Fazer acabamentos em peças soldadas;
* Fazer consertos de camas, cadeiras, mesas e outros móveis;
* Fazer o serviço de solda elétrica em tubulações e equipamentos;
* Fazer pintura em áreas interna e externa pertencentes as unidades;
* Fazer acabamentos com massa em paredes internas e externas;
* Fazer pequenos retoques em paredes;
* Fazer serviços de reformas;
* Fazer pinturas em janelas, portas, tubulações e etc;
* Fazer reforma em teto de gesso e reforma de gesso;
* Fazer construção e reforma de paredes e tetos de gesso;
* Fazer construção e reforma de paredes de alvenaria;
* Fazer o revestimento de paredes e piso com azulejos;
* Auxiliar outros serviços de manutenção;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
PROGRAMADOR DE SERVIÇOS
* Elaborar de programas de serviços;
* Acompanhar a execução dos serviços;
* Elaborar de relatórios de controle de serviços;
* Avaliar os serviços a serem executados;
* Acompanhar orçamentos para serviços terceirizados e aquisição de peças e materiais;
* Fazer o cadastro de equipamentos em sistemas informatizados;
* Organizar arquivos;
* Fazer o controle de equipamentos enviados à assistência técnica externa;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
SERRALHEIRO
* Executar os serviços de retirada de vazamentos em tubulações de aço carbono, cobre e galvanizado;
* Fazer a substituição de peças relativas aos serviços;
* Fazer as instalações de equipamentos;
* Fazer consertos em mobiliários hospitalares;
* Fazer serviços de solda oxi-acetilênica;
* Fazer serviços solda elétrica;
* Fazer a revisão e manutenção de redes de vapor;
* Executar serviços de serralheria em redes de gases medicinais;
* Executar serviços de serralheria em equipamentos como caldeira, usina de O2, etc;
* Fazer a confecção de estruturas metálicas diversas;
* Especificar materiais e equipamentos da área;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
TÉCNICO SUPORTE DE TI
* Prestar suporte aos usuários da rede e telefonia;
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* Dar suporte nos levantamentos, tratamentos e processamentos de dados;
* Dar suporte em manutenção de hardware;
* Fazer manutenção em instalação de infraestrutura de comunicação de rede e de telefonia;
* Dar suporte na administração do ambiente operacional de rede;
* Utilizar de equipamentos de teste;
* Entrar em contato e dar suporte de fornecedores para solução de hardware e software;
* Preparar inventários de hardware e software;
* Prestar suporte aos usuários no uso dos aplicativos disponíveis;
* Fazer treinamentos de utilização dos equipamentos para os usuários;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
* Reparar equipamentos biomédicos em bancadas;
* Fazer a calibração de equipamentos biomédicos;
* Utilizar de equipamentos de teste;
* Fazer leitura em documentação técnica na língua inglesa;
* Fazer a especificação técnica de peças de reposição dos equipamentos em manutenção;
* Fazer treinamento de utilização dos equipamentos para os usuários;
* Coordenar o núcleo de eletrônica;
* Elaborar planos de manutenção para equipamentos biomédicos;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
* Supervisionar equipe de eletricistas;
* Orientar a equipe de eletricistas nas diversas atribuições dos mesmos;
* Fazer manutenção em redes elétricas de alta e média tensão;
* Fazer manutenção em quadros de comandos;
* Fazer manutenção em sistemas telefônicos;
* Fazer a instalação de sistemas de aterramentos;
* Fazer manutenção em equipamentos elétricos em geral;
* Fazer manutenção em quadros elétricos;
*Fazer a instalação de equipamentos médicos hospitalares como ECG, monitores multiparâmetros, monitores
cardíacos e etc;
* Testar equipamentos biomédicos;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
TÉCNICO EM MECÂNICA
* Fazer manutenção preventiva e corretiva em máquinas de lavanderia;
* Fazer manutenção preventiva e corretiva em caldeiras;
* Fazer manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de esterilização;
* Fazer manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de cozinha industrial;
* Fazer manutenção preventiva e corretiva em rede de vapor;
* Fazer manutenção preventiva e corretiva em equipamentos e acessórios mecânicos;
* Fazer manutenção preventiva e corretiva na usina geradora de oxigênio;
* Elaborar planos de manutenção para os equipamentos relacionados acima;
* Acompanhar serviços terceirizados;
* Coordenar as atividades de manutenção mecânica;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
TÉCNICO EM QUÍMICA
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* Elaborar procedimentos e normas para regeneração e sanitizações do sistema de tratamento de água para
diálise;
* Realizar análises químicas durante as sanitizações e regenerações;
* Supervisionar as atividades de regeneração e sanitizações do sistema de tratamento de água para diálise;
* Acompanhar e executar, junto aos bombeiros hidráulicos, a limpeza das caixas d’água e reservatórios de água
potável;
* Elaborar e arquivar relatórios das limpezas de caixas d’água e do sistema de tratamento de água para
hemodiálise;
* Acompanhar às visitas e responder às exigências da Vigilância Sanitária, quanto ao tratamento de água para
hemodiálise e água potável;
* Fazer especificações técnicas de peças e equipamentos da área de hemodiálise;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
ARTIFÍCIE EM ELETRÔNICA
* Auxiliar os serviços descritos para as tarefas de eletrônica I e II, elétrica I e mecânica;
* Fazer o transporte de equipamentos biomédicos;
* Fazer pequenos reparos em acessórios de equipamentos;
* Fazer consertos em equipamentos simples com esfigmomanômetro, estetoscópio e outros;
* Fazer pequenas manutenções em instalações elétricas;
* Fazer pequenos serviços de soldas elétricas em circuitos e fios;
* Fazer a limpeza de peças e equipamentos;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
* Auxiliar qualquer serviço de manutenção e similares;
* Executar serviços de carregador e mudança;
* Executar serviços de limpeza;
* Trocar de lâmpadas, tomadas, cilindros e etc;
* Fazer reparos em divisórias, portas, maçanetas;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
MECÂNICO VEÍCULO DIESEL LEVE
* Executar serviços gerais em mecânica e sistemas eletrônicos automotivos;
* Fazer a utilização de equipamentos medidores de pressão da linha de combustível, amperímetro, voltímetro e
teste de bico;
* Fazer a manutenção em injeção eletrônica;
* Fazer a manutenção geral em diferencial, caixa de câmbio, suspensão, direção e freios das linhas GM, Fiat,
VW e outros;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
MECÂNICO VEÍCULO GASOLINA
* Executar serviços gerais de mecânica e sistemas eletrônicos automotivos;
* Fazer a utilização de equipamentos medidores de pressão da linha de combustível, amperímetro, voltímetro e
teste de bico;
* Fazer a manutenção em injeção eletrônica;
* Fazer a manutenção geral em diferencial, caixa de câmbio, suspensão, direção e freios das linhas GM, Fiat,
VW e outros;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
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SUPERVISOR EXTERNO
* Orientar todos os serviços executados pela manutenção;
* Supervisionar as equipes de trabalho;
* Prestar esclarecimento sobre as ordens de serviços solicitadas;
* Auxiliar outros serviços de manutenção;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
* Fazer manutenção preventiva e corretiva em ACJ (aparelho de ar condicionado de janela), fancoils, fancoletes
e central de ar condicionado (chiller), geladeiras e câmaras de vacina, câmaras frigoríficas e bebedouros;
* Especificar componentes relacionados aos equipamentos de refrigeração da rede municipal de saúde e
Hospital;
* Especificar equipamentos para instalação em áreas determinadas pelas gerências dos serviços de manutenção;
* Executar instalações de equipamentos de ar condicionado;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
TÉCNICO EM TELEFONIA
* Fazer a instalação de PABX;
* Fazer a distribuição de ramais;
* Fazer reparo em DS;
* Fazer a distribuição de cabos e fios F.E, F.I;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
TÉCNICO DE MONITORAMENTO
* Planejar e controlar a agenda de capacitações e treinamentos ofertados aos colaboradores da DDS em Betim;
* Organizar conteúdos e demandas para os processos de capacitação e treinamento;
* Aplicar pesquisa de interesse e de resultados;
* Planejar e controlar a agenda de realização de oficinas e grupos pedagógicos, terapêuticos e reflexivos;
* Administrar a utilização do espaço físico tendo em vista as capacitações, treinamentos e execução de oficinas;
* Administrar os materiais de suporte para eventos, capacitações e encontros temáticos;
* Acompanhar e desenvolver processos de mobilização para realização de grupos e encontros temáticos;
* Elaborar Relatório Mensal de atividades das capacitações e treinamentos;
* Elaborar Relatório Mensal das atividades das oficinas e grupos Terapêuticos e Reflexivos;
* Produzir Relatórios Fotográficos dos eventos realizados;
* Produzir Relatório Trimestral de Monitoramento de Metas;
* Responsabilizar-se pela coleta de informações, levantamento de dados de atendimento e instrumentais de
comprovação;
* Produzir dados estatísticos, bem como monitorar e avaliar as atividades propostas e a execução das metas
pactuadas;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
COORDENADOR DE PROJETOS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS
* Estabelecer e Participar das agendas de compromissos que envolvam à temática do projeto socioassistencial;
* Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização das redes de atenção socioassistencial e de saúde
e órgãos de defesa de direitos;
* Mobilizar e articular, para alcance dos objetivos do Projeto, os Órgãos de Justiça, Segurança, Saúde, rede sócio
assistencial e demais parceiros;
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* Desenvolver o aprimoramento da metodologia do Projeto socioassistencial, estando atento aos fatores que
facilitam ou dificultam seu incremento;
* Realizar atendimentos Psicossociais individuais e/ou coletivos ao público atendido pelo Projeto;
* Promover oficinas e grupos temáticos;
* Coordenar, em estreita associação com o Núcleo Gerencial da Instituição, o provimento, acompanhamento e
avaliação de desempenho do RH do projeto;
* Promover a captação de voluntários, parceiros e recursos financeiros e materiais para operacionalização do
Projeto Socioassistencial;
* Propor e desenvolver ações com o intuito de qualificar o trabalho;
* Atuar na disseminação da metodologia e objetivos do Projeto Socioassistencial, valendo-se inclusive de
ferramentas de mídias sociais;
* Produzir relatórios técnicos, financeiros, de monitoramento, editais, planos de trabalho, pareceres e outros
documentos necessários;
* Atender prontamente às demandas técnicas, administrativas e financeiras direcionadas pela instituição;
* Atender prontamente às convocações da Gerência Socioassistencial, bem como da Diretoria da Instituição;
* Garantir o planejamento das atividades e acompanhar a execução do trabalho desempenhado pela equipe e
voluntários;
* Coordenar e capacitar a equipe, voluntários e parceiros nas temáticas transversais ao Projeto Socioassistencial
* Sistematizar dados e informações sobre os casos;
* Garantir a elaboração e arquivo de relatórios sobre os casos atendidos respeitando o sigilo;
* Estabelecer mecanismos participativos de tomada de decisões de forma a manter o diálogo e garantir a
participação dos profissionais, parceiros, órgãos públicos, bem como dos indivíduos inseridos no projeto;
* Garantir que os casos sejam notificados nos respectivos órgãos de acordo com as especificidades e respeitando
a privacidade;
* Buscar estratégias técnicas no enfrentamento dos desafios postos ao trabalho no cotidiano;
* Executar o planejamento e implementar avaliações e estratégias de monitoramento constantes;
* Criar estratégias para ampliação dos atendimentos e ações do projeto;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA
* Acompanhar as atividades de manutenção corretiva e preventiva de instalações, equipamentos e máquinas;
* Elaborar procedimentos de trabalho e plano de manutenção para identificar as deficiências operacionais,
funcionais e que atenda às necessidades da organização e tomadores de serviços;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
* Cuidar de toda rotina de Departamento Pessoal, folha de pagamento, controle de ponto eletrônico, controle de
afastamentos, processos de admissão e demissão, homologações, atualizações em CTPS e etc;
* Fazer a elaboração de planilhas e documentos em geral;
* Fazer a gestão de benefícios (vale alimentação, plano odontológico, auxilio a saúde, e seguro de vida);
* Cuidar das tratativas com público interno (orientações e esclarecimentos referente a benefícios conforme CCT
e pagamento);
* Fazer o agendamento de entrevista;
* Fazer o levantamento dos dados e solicitar a confecção de crachás;
* Fazer o preenchimento de planilhas de prestação de contas;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
* Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de administração e logística;
* Atender usuários, fornecendo e recebendo informações;
* Tratar de documentos variados (Nota Fiscal, pedido de compra e orçamentos);
* Fazer solicitação de compras;
* Atender funcionários (dúvidas e solicitações);
* Fazer a entrega e/ou troca de materiais em diversas unidades de saúde;
* Fazer o acompanhamento e conferência no ato da entrega de materiais;
* Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional;
* Cumprir às normas de segurança e higiene do trabalho;
* Executar outras atividades correlatas, por demanda ou a pedido do superior imediato.
As demais disposições permanecem inalteradas.

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2020

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
Presidente
Associação Grupo Convivência Dona Dochinha
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