
 
 
 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz) 
 

e suas Filiais, que compõem o chamado 
 

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO: 
 

Hospital Fêmina 
Hospital Cristo Redentor 

Hospital Criança Conceição 
Unidade de Pronto Atendimento Zona Norte Moacyr Scliar 

Unidade de Saúde Santíssima Trindade 
Unidade de Saúde Parque dos Maias 

  Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida 
Unidade de Saúde Jardim Leopoldina 

Unidade de Saúde Floresta 
Unidade de Saúde Divina Providencia 

Unidade de Saúde Costa e Silva 
Unidade de Saúde COINMA 

Unidade de Saúde Barão de Bagé 
Centro de Educação Tecnol. e Pesquisa em Saúde - CETPS 

Centro de Atenção Psicossocial I - Infantil 
Unidade de Saúde SESC 

Centro de Atenção Psicossocial II - Adulto 
Unidade de Saúde Conceição 
Unidade de Saúde Jardim Itú 

Centro de Atenção Psicossocial III - Álcool e Drogas 
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GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC 

 

CONCURSO PÚBLICO N° 03/2018 

1ª Retificação 

 

A Empresa Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (Matriz) e suas Filiais que compõem o chamado 
Grupo Hospitalar Conceição – GHC, tornam público a 1ª RETIFICAÇÃO do Edital de Abertura nº 01 - 
CONCURSO PÚBLICO N° 03/2018. 

Porto Alegre, 07 de maio 2018. 

 

 

Dra. Adriana Denise Acker 

Diretora-Superintendente do Grupo Hospitalar Conceição 

 

ANEXO I – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

 
MÉDICO (ANESTESIOLOGIA PEDIÁTRICA) 

Requisitos: 
 

• Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível 
superior Bacharelado em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

• Certificado de conclusão de Residência Médica de 3 (três) anos em Anestesiologia em serviço 
reconhecido pela CNRM; ou Título de Especialista em Anestesiologia, fornecido pela Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia. 

• Certificado de conclusão de Especialização em Anestesiologia Pediátrica com duração de 1 (um) ano 
ou experiência comprovada de 6 (seis) meses como Anestesiologista Pediátrico*. 

• Registro no CREMERS. 

Descrição Sintética: 
 

• Realizar consultas e atendimentos médicos, tratar pacientes e implementar ações para promoção da 
saúde. 

• Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. 
• Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
• Realizar todos os procedimentos diagnóstico-terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de 

atuação. 
• Compor Comissões Institucionais na área da saúde. 
• Anestesiar pacientes para cirurgia. 
• Controlar e avaliar sinais vitais do paciente. 
• Monitorar pacientes na sala de recuperação. 
• Transportar pacientes para áreas de diagnóstico, terapias ou UTIs no GHC. 
• Executar demais atividades qualificadas na área de Anestesiologia Pediátrica. 
• Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da 

rede de serviços do Grupo Hospitalar Conceição. 
• Supervisionar residentes e estagiários. 
• Realizar atividades de ensino e pesquisa. 
• Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação. 

       * Incluído em 07/05/18 
 
MÉDICO (CIRURGIA DO TRAUMA) 

Requisitos: 
 

• Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível 
superior Bacharelado em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 
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• Certificado de conclusão de Residência Médica de 1 (um) 2 (dois) anos* em Cirurgia Geral em 
serviço reconhecido pelo CNRM; ou Título de Especialista em Cirurgia Geral, fornecido pelo Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões. 

• Certificado de Área de Atuação em Cirurgia do Trauma, fornecido pelo Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões; ou fornecido por programa de residência credenciado pela CNRM*. 

• Registro no CREMERS. 
Descrição Sintética: 
 

• Realizar consultas e atendimentos médicos, tratar pacientes e implementar ações para promoção da 
saúde. 

• Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. 
• Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. 
• Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos pertinentes à especialidade ou à área de 

atuação.  
• Atender pacientes externos e internos que apresentam problemas relacionados com o trauma (lesões 

do tórax, abdômen, extremidades, pescoço, comprometimento do sistema respiratório, digestivo e 
circulatório). 

• Atender pacientes em consultas eletivas no ambulatório do hospital. 
• Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da 

rede de serviços do Grupo Hospitalar Conceição. 
• Supervisionar residentes e estagiários. 
• Realizar atividades de ensino e pesquisa. 
• Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação. 

      * Alterado e incluído em 07/05/18 
 


