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ANEXO III (RES. CONJ. N.º 002/2006 - SETI/SEAP)  

Ficha de Perfil Profissiográfico do Cargo de Agente Universitário - IEES 
FUNÇÃO: ATENDENTE DE ENFERMAGEM 

Código da Função: 3002 Carga horária: 40 horas semanais 
CBO: 515110 Jornada: Na forma da legislação vigente. 

ESCOLARIDADE EXIGIDA 
Ensino Fundamental completo 

Descrição sumária das tarefas 

 

Exercer tarefas elementares da área de Enfermagem, sob a supervisão do superior, 
colaborando também em atividades de apoio para a assistência aos clientes. Trabalhar 
em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança.  

Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 

 

1. Anotar, identificar e encaminhar roupas e/ou pertences dos clientes. 
2. Preparar leitos desocupados, macas e cadeiras de rodas. 
3. Auxiliar a equipe de enfermagem no transporte de clientes de baixo risco. 
4. Zelar pela ordem e limpeza do ambiente do trabalho e da unidade do cliente.  
5. Receber, conferir, guardar e distribuir roupas vindas da lavanderia. 
6. Recolher e acondicionar a roupa utilizada na prestação de cuidados dos clientes. 
7. Preencher requisições, buscar, receber, conferir, distribuir e/ou guardar o material 

proveniente de setores provedores de materiais, equipamentos e medicamentos. 
8. Atuar em unidade de apoio para o provimento de materiais e equipamentos 

utilizados na assistência aos clientes. 
9. Zelar pela conservação e manutenção da unidade, comunicando ao superior os 

problemas existentes. 
10. Encaminhar aos serviços de diagnóstico e tratamento, o material e os pedidos de 

exames complementares e tratamentos. 
11. Auxiliar a equipe nas atividades administrativas relacionadas da unidade de 

trabalho.  
12. Fazer o agendamento de consultas, tratamentos e exames, bem como chamar e 

encaminhar clientes para os atendimentos. 
13. Preparar consultórios para exames. 
14. Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem 

necessários.  
15. Cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar. 
16. Auxiliar na realização de cuidados com o corpo após o óbito. 
17. Cumprir a legislação especifica da área de atuação. 
18. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
19. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática. 
20. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 

função.     
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Competências pessoais para a Função 

 
1. Demonstrar atenção 
2. Paciência  
3. Iniciativa  

4. Trabalhar em equipe 
5. Bom condicionamento físico  
6. Autocontrole  

Requisitos para ingresso 

 

Não haverá ingresso – Função em extinção  

Requisitos para desenvolvimento 

 

Os constantes da Lei Estadual nº 15.050 de 12 de abril de 2006.  

 


