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MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A.
HOSPITAL FÊMINA S.A.
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

O Grupo Hospitalar Conceição e a Fundação La Salle tornam público a retificação nº 001 do Anexo I –
requisitos e descrição sintética dos cargos, do Edital 03/2009, para os cargos de: 2. Analista de Sistemas, 3. Analista
de suporte, 8. Enfermeiro, 15. Farmacêutico-Bioquímico. As retificações estão sublinhadas.
2. ANALISTA DE SISTEMAS
Carga horária: 180 horas mensais
Requisitos:
• Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Informática e/ou em Análise de Sistemas e/ou em Administração de Empresas com ênfase em Análise de
Sistemas e/ou Ciências da Computação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério
da Educação. Quando formado em Administração, possuir registro do CRA/RS;
• Experiência comprovada de 06 (seis) meses como Analista de Sistemas em Desenvolvimento de Sistemas.
Descrição Sintética:
• Desenvolver e implantar sistemas;
• Otimizar rotinas;
• Levantar necessidades de informatização;
• Especificar projeto de estrutura de dados;
• Especificar projeto de sistema de informação;
• Definir arquivos de dados, telas e relatórios;
• Treinar usuários de sistemas informatizados;
• Definir recursos e equipamentos necessários à implantação de sistemas de processamento de dados;
• Acompanhar e controlar os projetos de informática do GHC, visando ao direcionamento de planos, programas e
projetos;
• Elaborar e desenvolver estudos e pesquisas de realidade inerente às atividades de sistemas de informática da
empresa;
• Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de
serviços do Grupo Hospitalar Conceição;
• Realizar atividades de ensino e pesquisa.
3. ANALISTA DE SUPORTE
Carga horária: 180 horas mensais
Requisitos:
• Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Informática e/ou Ciências da Computação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério
da Educação;
• Experiência comprovada de 06 (seis) meses como Analista de Suporte em Sistemas Operacionais.
Descrição Sintética:
• Dar suporte ao Sistema Operacional RISC/UNIX e Tecnologia M;
• Analisar a estatística do Gerenciador da Base de Dados;
• Analisar o uso de recursos do Software nos equipamentos;
• Administrar os acessos e segurança da Base de Dados;
• Atualizar documentações operacionais/organizacionais;
• Dar suporte à rede corporativa com gerenciamento dos processos de risco, implementação de políticas, normas,
manuais para funcionários, infraestrutura e segurança de dados, elaboração de planos de contingência, caso
ocorra falha de segurança e reavaliação frequente dos processos e dos recursos físicos e lógicos da rede;
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• Coordenar, supervisionar e executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de
serviços do Grupo Hospitalar Conceição;
• Realizar atividades de ensino e pesquisa.
8. ENFERMEIRO
Carga horária: 180 horas mensais
Requisitos:
• Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
• Registro no COREN/RS.
Descrição Sintética:
• Realizar atividades inerentes ao cargo de Enfermeiro de acordo com o Decreto nº 94.406 de 08.06.87 que
regulamenta a lei nº 7.498 de 25.06.86 que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências;
• Desenvolver atividades de enfermagem nas funções de assistência, administração, educação e pesquisa, em nível
de prevenção, de cura e de reabilitação, na internação, ambulatório e emergência dos hospitais do GHC;
• Coordenar, supervisionar e executar outras atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de
ações e serviços do Grupo Hospitalar Conceição; ou Supervisionar residentes e estagiários da sua área de
atuação.
15. FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO
Carga horária: 180 horas mensais
Requisitos:
• Diploma, devidamente registrado, ou Certificado de conclusão de curso de graduação de nível superior em
Farmácia com ênfase em Bioquímica e/ou Análises Clínicas e/ou Farmacêutico com currículo generalista,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
• Registro no CRF/RS.
Descrição Sintética:
• Preparar provas para análise e estabelecimento de diagnóstico;
• Realizar experimentos, provas e análises para determinação da composição química dos conteúdos orgânicos;
• Elaborar laudos dos exames realizados;
• Coordenar, supervisionar e executar outras atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de
ações e serviços do Grupo Hospitalar Conceição;
• Realizar atividades de ensino e pesquisa.
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