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ASSOCIAÇÃO	BENEFICENTE	CISNE		
EDITAL	DE	PROCESSO	SELETIVO	nº	04/2019	-	BARUERI-SP	
	
	
	
A	ASSOCIAÇÃO	 BENEFICENTE	 CISNE	 torna	 pública	 a	 realização	 do	 Processo	 Seletivo	 nº	 04/2019,	 sob	 o	
regime	da	Consolidação	das	Leis	Trabalhistas	(CLT),	objetivando	o	preenchimento	das	vagas	indicadas	na	
Tabela,	 item	 1.1,	 que	 faz	 parte	 integrante	 deste	 Edital,	 visando	 o	 desenvolvimento	 e	 a	 viabilização	 do	
Contrato	de	Gestão	nº	455/2019,	envolvendo	o	gerenciamento,	operacionalização	e	execução	das	ações	e	
serviços	de		saúde	do	CENTRO	DE	DIAGNÓSTICO	MARIA	MARIANO	MENEGHIN.	
	
O	Processo	Seletivo	reger-se-á	pelas	disposições	contidas	neste	documento,	as	quais	fazem	parte	integrante	
deste	edital.	

	
	
1.	DO	PROCESSO	SELETIVO	
	
1.1	O	Processo	Seletivo	destina-se	a	reserva	de	vagas	que	vierem	a	surgir	dentro	do	prazo	de	validade	do	
presente	edital	conforme	tabela	abaixo	que	faz	parte	integrante	deste	Edital.	
	

CARGO	 SALÁRIO	BASE	 CARGA	HORÁRIA	 EXIGÊNCIA	

Agente	Administrativo	(Recepção)	 R$	1.150,00	 180h/m	 Ensino	Médio	

Agente	Administrativo	 R$	1.278,00	 200h/m	 Ensino	Médio	

Assistente	de	Agenda	 R$	1.500,00	 200h/m	 Superior	cursando	

Técnico	de	Enfermagem	 R$	1.980,00	 180h/m	 Técnico	em	enfermagem	com	COREN	ativo	

Técnologo	em	Radiologia		 R$	3.124,00	 120h/m	 Superior	completo		

Técnico	em	Radiologia		 R$	2.197,00	 120h/m	 Ensino	médio	técnico	em	radiologia	

Enfermeira(o)	 R$	3.420,00	 180h/m	 	Superior	completo	

Telefonista	 R$	1.420,00	 											180h/m	 Ensino	médio	

Auxiliar	Administrativo	de	S.A.U.	 R$	1.150,00	 180h/m	 Ensino	médio	

Assistente	de	Administração	de	`Pessoal	 R$	2.100,00	 200h/m	 Cursando	ensino	superior	

Assistente	de	Contabilidade	 R$	2.200,00	 200h/m	 Técnico	em	contabilidade	ou	cursando	
ensino	superior	

Assistente	de	Compras	 R$	2.200,00	 200/hm	 Cursando	ensino	superior	

Assistente	de	Contas	a	Pagar	e	a	Receber	 R$	2.200,00		 200h/m	 Cursando	ensino	superior	

Assistente		de	S.A.M.E.	 R$	2.200,00	 200h/m	 Cursando	ensino	superior	
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Assistente	de	Faturamento	(Jr)	 R$	1.800,00	 200h/m	 Cursando	ensino	superior	

Assistente	de	Coordenação	 R$	2.200,00	 200h/m	 Superior	Completo		

Secretária	 R$	3.200,00	 200h/m	 Superior	Completo	com	Inglês		

Motorista	 R$	1.560,00	 200h/m	 Ensino	Médio		

Nutricionista	 R$	2.300,00	 150h/m	 Ensino	Superio	

Cozinheira	 R$	1.435,00	 	200h/m	 Ensino	Médio	

Auxiliar	de	Cozinha	 R$	1.227,00	 200h/m	 Ensino	Médio	

Copeira	 R$	1.262,00	 200h/m	 Ensino	Médio	

Ajudante	de	serviços	gerais	 R$	1.313,00	 200h/m	 Ensino	Médio			

Analista		de	Sistemas	de	Informática	 R$	1.980,00	 180h/m	 Ensino	Médio	Técnico	ou	Cursando	Ensino	
Superior	

Assistente	Central	de	Laudos	 R$	1.300,00	 200h/m	 Cursando	ensino	superior		

Técnico	em	Polissonografia	 R$	1.980,00	 180h/m	 Ensino	Médio	e	Curso	Técnico	em	
Polissonografia	

Técnico	em	Eletroencefalograma	 R$	1.980,00	 180h/m		 Ensino	Médio	e	Curso	Técnico	em	
Eletroencefalograma	

	
1.2	O	prazo	de	validade	do	Processo	Seletivo	será	de	01	(um)	ano,	contados	a	partir	da	data	da	publicação	
do	presente	Edital,	podendo,	a	critério	da	ASSOCIAÇÃO	BENEFICENTE	CISNE,	ser	prorrogado	uma	vez	por	
igual	período.	
	

1.3	O	processo	seletivo	contará	com	04	(quatro)	etapas:		
	

	
1ª	ETAPA	–	Inscrição,		preenchimento	do	formulário	pela	internet	no	site	http://www.institutocisne.org.br	
e	envio	do	currículo	em	.pdf;	
2ª	ETAPA	–	Analise	curricular	dos	inscritos	e	seleção	para	participação	do	processo	seletivo.	
3ª	ETAPA	–	Entrevista	e	realização	de	prova	técnica	com	o	responsável	por	cada	área	de	atuação.		
4ª	ETAPA	-	Entrega	de	documentos	e	Exame	Médico	dos	aprovados.	
	

1.4	Os	 cargos,	 as	 vagas,	 inclusive	 as	que	 contemplam	as	pessoas	 com	deficiência	 (PcD),	 a	 carga	horária	
semanal,	os	 vencimentos	e	os	 requisitos/escolaridade	exigidos	 são	os	estabelecidos	na	 tabela,	 item	1.1,	
que	faz	parte	integrante	deste	Edital.	
	

1.5	O	candidato	aprovado	e	contratado	deverá	prestar	serviços	com	carga	horária	de	acordo	com	a	tabela,	
item	 1.1,	 a	 ser	 definido	 posteriormente	 no	 momento	 da	 contratação	 pela	 ASSOCIAÇÃO	 BENEFICENTE	
CISNE,	visando	a	atender	a	necessidade	da	cobertura	do	serviço	a	ser	prestado.	
	

1.6	Além	do	vencimento	mensal	descrito	para	o	cargo,	serão	oferecidos	os	benefícios	previstos	em	Lei	e	na	
Convenção	Coletiva	de	cada	cargo.	O	empregado	será	avaliado	durante	o	período	de	90	 (noventa)	dias,	
conforme	previsto	no	parágrafo	único	do	Artigo	445	da	CLT.	
	
1.7	O	CENTRO	DE	DIAGNÓSTICO	MARIA	MARIANO	MENEGHIN	tem	funcionamento	de	segunda-feira	a	



 

 

3	

 

    

CENTRO DE CONVIVÊNCIA TERAPÊUTICA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE – CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27 
ICEPES - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA – CREMESP 946860 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS - CEBAS nº 71000.037143/2018-52 
Rua Pitanga, nº 38 – Chácara São João – CEP 06345-220 – Carapicuíba-SP 

Telefones +55 11 4169 7937 / 4169 7444 / 0800 777 8 9 10 
 

sábado,	das	 07h00	às	 19h00.	Após	 início	dos	 exames	de	Polissonografia	 terá	 início	o	 atendimento	de	
segunda	a	sexta,	no	período	noturno,	das	19h00	às	07h00.		
	
2.	DAS	INSCRIÇÕES	
	

2.1	As	inscrições	serão	realizadas,	via	internet,	no	período	de	13	de	dezembro	de	2019		à		02	de	janeiro	de	
2020		pelo	preenchimento	do	formulário	no	site	http://www.institutocisne.org.br	e	envio	do	currículo.	
	
2.2	Inscrições	realizadas	fora	desse	período	serão	descartadas.	
	
2.3	A	inscrição	do	candidato	implicará	o	conhecimento	e	a	tácita	aceitação	de	todas	as	normas	e	condições	
estabelecidas	 neste	 Edital	 em	 relação	 às	 quais	 não	 poderá	 ser	 alegada	 qualquer	 espécie	 de	
desconhecimento.	
	
2.4	 O	 candidato	 será	 responsável	 por	 qualquer	 erro	 e/ou	 omissão,	 bem	 como,	 pelas	 informações	
prestadas	na	 ficha	de	 inscrição.	O	candidato	que	não	satisfizer	a	 todas	as	condições	estabelecidas	neste	
Edital	não	será	admitido.	
	
2.5	 O	 candidato	 que	 prestar	 qualquer	 declaração	 falsa,	 inexata	 ou,	 ainda,	 que	 não	 atenda	 a	 todas	 as	
condições	 estabelecidas	 neste	 Edital,	 terá	 sua	 inscrição	 cancelada	 e,	 em	 consequência,	 serão	 anulados	
todos	os	atos	dela	decorrentes,	mesmo	que	aprovado	nas	provas	e	etapas,	e	que	o	fato	seja	constatado	
posteriormente.	
	
2.6	No	ato	da	 inscrição,	o	 candidato	deverá	 indicar	 sua	opção	de	 cargo,	observado	na	 tabela,	 item	1.1,	
deste	Edital.	
	
2.7	O	candidato	poderá	optar	por	se	inscrever	em	mais	de	um	cargo,	desde	que	faça	cada	cargo	em	uma	
ficha	de	inscrição	separada,	conforme	cargo	correspondente	na	tabela,	item	1.1,	deste	Edital.	
	
2.8	Efetivada	a	inscrição,	não	será	permitida	alteração	das	informações	apontadas	na	ficha	de	inscrição.	
	
2.9	Para	inscrever-se,	o	candidato	deverá	no	período	de	inscrição:	
	

2.9.1	 Acessar	 o	 site	 http://www.institutocisne.org.br	 e	 clicar	 no	 botão	 do	 pop-up	 "INSCREVA-SE	 AQUI"	
correlato	ao	Processo	Seletivo	no	Município	de	Barueri-SP;	
	

2.9.2	Ler	na	íntegra	o	Edital	deste	Processo	Seletivo,	disponível	em	PDF	no	topo	do	formulário;	
	

2.9.3	Preencher	o	Formulário	de	Inscrição	no	site,	no	qual	declarará	estar	ciente	das	condições	exigidas	e	
das	normas	expressas	no	Edital,	juntar	currículo	em	pdf.	
	

2.9.4	Clicar	no	botão	ENVIAR	os	dados	da	inscrição;	
	

2.9.5	 Antes	 de	 efetuar	 a	 inscrição,	 o	 candidato	 deverá	 estar	 ciente	 de	 que	 disporá	 dos	 requisitos	
necessários	para	as	Condições	de	Inscrição,	tendo	conhecimento	e	estando	de	acordo	com	as	exigências	
deste	Edital,	principalmente,	as	especificadas	a	seguir,	que	devem	ser	comprovadas	à	época	da	posse:		
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a)	 Ser	brasileiro	nato,	naturalizado	ou	 cidadão	português	que	 tenha	adquirido	a	 igualdade	de	direitos	e	
obrigações	civis	e	gozo	dos	direitos	políticos	(Decreto	nº	70.436/72,	Constituição	Federal	-	§1º	do	Art.	12	
de	05/10/88	e	Emenda	nº	19,	de	04/06/98	-	Art.	3º);		
b)	Ter,	na	data	da	posse,	idade	mínima	de	18	(dezoito)	anos	completos;		
c)	No	caso	do	sexo	masculino,	estar	em	dia	com	o	Serviço	Militar,	nos	termos	do	Decreto	nº	57.654/66,	
alterado	pelo	Decreto	nº	93.670/86;		
d)	Ser	eleitor	e	estar	quite	com	a	Justiça	Eleitoral;		
e)	 Ter	 aptidão	 física	 e	 mental	 e	 não	 possuir	 deficiência	 física	 incompatível	 com	 o	 exercício	 do	 cargo,	
comprovada	em	inspeção	realizada	pelo	Departamento	Técnico	de	Medicina	e	Segurança	do	Trabalho,	da	
Administração	Municipal;		
f)	Não	ter	sido	demitido	por	justa	causa	por	órgão	público	federal,	estadual	e	municipal;		
g)	Não	possuir	antecedentes	criminais;		
h)	Não	estar,	no	ato	da	posse,	com	idade	de	aposentadoria	compulsória;		
i)	 Não	 receber,	 no	 ato	 da	 posse,	 proventos	 de	 aposentadoria	 ou	 remuneração	 de	 cargo,	 emprego	 ou	
função	pública,	ressalvados	os	cargos	acumuláveis	previstos	na	Constituição	Federal;	
	

	
3.	DA	INSCRIÇÃO	PARA	PESSOAS	COM	DEFICIÊNCIA	
	

3.1	Às	pessoas	portadoras	de	deficiência	é	assegurado	o	direito	de	 se	 inscrever	neste	Processo	Seletivo	
desde	que	os	cargos	pretendidos	sejam	compatíveis	com	a	deficiência	de	que	são	portadores,	conforme	
estabelece	o	Artigo	37,	inciso	VIII,	da	Constituição	Federal,	Lei	7853	de	1989	regulamentada	pelo	Decreto	
Federal	3.298	de	20/12/1999,	alterado	pelo	Decreto	Federal	nº	5.296,	de	02/12/2004.	
	

3.2	É	considerada	pessoa	com	deficiência	a	que	se	enquadra	nos	cargos	especificados	no	Decreto	Federal	
3.298	de	20/12/1999,	alterado	pelo	Decreto	Federal	nº	5.296,	de	02/12/2004.	
	

3.3	 Em	 obediência	 ao	 disposto	 no	 Decreto	 3.298	 de	 20/12/1999,	 aos	 candidatos	 com	 deficiência	
habilitados,	 será	 reservado	 um	 percentual	 das	 vagas	 existentes	 ou	 que	 vierem	 a	 surgir	 no	 prazo	 de	
validade	deste	Processo	Seletivo.	
	

3.4	O	candidato,	antes	de	se	 inscrever,	deverá	verificar	se	os	cargos	e	programa	especificados	na	tabela	
item	1.1	deste	Edital,	se	são	compatíveis	com	a	sua	deficiência.	
	

3.5	As	vagas	definidas	na	tabela	item	1.1	deste	Edital	que	não	forem	providas	por	falta	de	candidatos,	por	
reprovação	 no	 Processo	 Seletivo	 ou	 por	 não	 enquadramento	 como	 deficiente	 na	 perícia	médica,	 serão	
preenchidas	pelos	demais	candidatos.	
	

3.6	O	candidato	inscrito	como	pessoa	com	deficiência	deverá,	na	inscrição,	declarar	sua	deficiência,	e	em	
caso	 de	 seleção	 do	 currículo	 para	 próxima	 fase,	 deverá	 no	 dia	 da	 dinâmica	 e	 avaliação	 psicológica,	
entrevista	e	prova,	trazer	um	laudo	médico	especificando	a	deficiência	e	suas	aptidões,	além	do	currículo	
impresso.	
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3.7	Os	candidatos	com	deficiência	que	não	realizarem	a	inscrição	conforme	as	instruções	constantes	deste	
Item	não	serão	considerados	como	tal.	
	
3.8	 Os	 candidatos	 inscritos	 como	 pessoa	 com	 deficiência	 e	 aprovados	 nas	 etapas	 do	 Processo	 Seletivo	
serão	 convocados	 pela	 ASSOCIAÇÃO	 BENEFICENTE	 CISNE	 para	 perícia	 médica,	 com	 a	 finalidade	 de	
avaliação	quanto	à		deficiência	e	a	compatibilidade	entre	as	atribuições	do	cargo	e	a	deficiência	declarada.	
	

3.12	 Será	 excluído	 da	 lista	 especial	 (pessoa	 com	 deficiência)	 o	 candidato	 que	 não	 tiver	 configurada	 a	
deficiência	declarada,	("declarado"	como	não	apresentando	deficiência	pelo	órgão	de	saúde	encarregado	
da	realização	da	perícia),	passando	a	figurar	somente	na	Lista	Geral	e	será	excluído	do	Processo	Seletivo	o	
candidato	que	tiver	deficiência	considerada	incompatível	com	as	atribuições	do	cargo.	
	
	
4.	DA	DINÂMICA	EM	GRUPO	E	AVALIAÇÃO	PSICOLÓGICA,	ENTREVISTA	E	PROVA	COM	O	RESPONSÁVEL	
		
4.1		O	candidato	selecionada	para	TERCEIRA	ETAPA	do	Processo	Seletivo,	entrevista	e	prova	com	o	gestor	
correspondente	 a	 cada	 área	 de	 atuação,	 serão	 colocados	 como	 CONVOVADOS	 no	 site		
http://www.institutocisne.org.br.	
	
4.2	Nesta	 Etapa,	 os	 candidatos	 selecionados	 deverão	 entregar	 pessoalmente,	 as	 fotocópias	 simples	 dos	
documentos	 que	 comprovem	 os	 títulos	 obtidos	 descritos	 no	 currículo	 e	 a(s)	 declaração(ções)	 que	
comprove(m)	a(s)	experiência(s)	profissional(is)	em	serviço,	relativa(s)	ao	cargo	para	o	qual	o	candidato	se	
habilitou	no	ato	da	inscrição	e	currículo	impresso.	
	

4.3	O	 candidato	que	 faltar	nesta	 Etapa	 será	 automaticamente	desclassificado	do	Processo	 Seletivo,	 não	
havendo	 segunda	 chamada,	 seja	 qual	 for	 o	 motivo	 alegado	 para	 justificar	 o	 atraso	 ou	 a	 ausência	 do	
candidato.	
	
	

4.5	Poderão	ser	convocados	para	esta	fase	até	10	(dez)	candidatos	por	vaga.	Será	aprovado	somente	os	
candidatos	 referentes	 ao	 número	 de	 vagas	 conforme	 necessidade.	 Os	 demais	 candidatos	 classificados	
ficarão	 em	 cadastro	 reserva	 para	 vagas	 que	 vierem	 a	 surgir,	 considerado	 o	 prazo	 de	 validade	 deste	
Processo	Seletivo	e	a	implantação	gradativa	dos	serviços	no	CENTRO	DE	DIAGNÓSTIGO	MARIA	MARIANO	
MENEGHIN.			
	
5.	DA	CLASSIFICAÇÃO	FINAL	DOS	CANDIDATOS	
	

8.1	O	resultado	final	será	obtido	a	partir	do	consenso	entre	a	dinâmica	com	a	psicóloga	institucional	e	o	
resultado	obtido	na	prova	especifica	e	avaliação	do	responsável	por	cada	área	de	atuação.	
		

8.2	Em	caso	de	empate	terá	preferência	o	candidato	que,	sucessivamente:	
	

a)	Tiver	maior	idade	(conforme	Lei	do	Idoso	10.741/2003);	
b)	Obtiver	o	maior	número	de	pontos	na	prova	especifica;	
c)	Obtiver	o	maior	tempo	de	experiência	profissional	acumulada	em	serviço;	
	

8.3	Serão	elaboradas	duas	listas	de	classificação,	uma	geral	com	a	relação	de	todos	os	candidatos,	inclusive	
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as	pessoas	com	deficiência,	que	foram	convocados	para	participarem	do	PROCESSO	SELETIVO	e	outra	lista	
dos	 CONTRATADOS,	 os	 demais	 candidatos	 ficarão	 no	 Cadastro	 Reserva	 da	 ASSOCIAÇÃO	 BENEFICENTE	
CISNE.		
	
6.	DA	CONTRATAÇÃO	(EXAME	MÉDICO	E	ENTREGA	DE	DOCUMENTOS)	
	

6.1	 A	 contratação	 dos	 candidatos	 obedecerá	 rigorosamente	 a	 necessidade	 das	 contratações	 e	 as	 vagas	
disponíveis,	 observado	 a	 classificação	 candidatos	 aprovados	 e	 a	 implantação	 gradativa	 dos	 serviços	
prestados	no	CENTRO	DE	DIAGNÓSTICOS	MARIA	MARIANO	MENEGHIN.		
	

6.2	A	aprovação	no	Processo	Seletivo	não	gera	direito	à	contratação,	mas	esta,	quando	se	fizer,	respeitará	
o	cadastro	reserva.	
	

6.3	A	convocação	para	contratação	será	realizada	por	e-mail	ou	contato	via	telefone;	
	
6.4	O	candidato	que	não	comparecer	na	data	aprazada	para	a	realização	do	processo	admissional	(exame	
admissional	e	entrega	de	documentos)	estará	eliminado	do	Processo	Seletivo.	
	

6.5	Os	candidatos	no	ato	da	contratação,	deverão	apresentar	os	seguintes	documentos	(CÓPIA	SIMPLES):	
	

1. RG	
2. CPF	
3. PIS	
4. TITULO	ELEITORAL	
5. COMPROVANTE	DE	RESIDÊNCIA	(conta	de	energia	elétrica,	água	ou	telefone)	
6. CERTIDÃO	DE	NASCIMENTO	OU	CASAMENTO	
7. CERTIDÃO	DE	NASCIMENTO	E	CPF	FILHOS	
8. CTPS	ORIGINAL	
9. RESERVISTA	
10. DIPLOMA	NÍVEL	SUPERIOR	
11. REGISTRO	PROFISSIONAL	(SE	HOUVER)	
12. ANUIDADE	DO	CONSELHO	DE	CLASSE	
13. CONTA	CORRENTE	
14. NÚMERO	DE	REGISTRO	DO	SUS	
15. CNH	(SE	HOUVER)	
16. EXAME	MÉDICO	ADMISSIONAL	
17. PcD	–	LAUDO	MÉDICO	ATUALIZADO		
18. UMA	FOTO	3X4	
19. ATESTADO	DE	ANTECEDENTE	CRIMINAL	
20. DECLARAÇÃO	DE	PRÓPRIO	PUNHO	INFORMANDO	NÃO	TER	SIDO	DEMITIDO	POR	JUSTA	CAUSA	POR	

ÓRGÃO	PÚBLICO	FEDERAL,	ESTADUAL	OU	MUNICIPAL	
21. QUALIFICAÇÃO	DO	e-SOCIAL	

	
7.	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS	
	

7.1	Todas	as	convocações,	avisos	e	resultados	serão	disponibilizados	no	site	do	ASSOCIAÇÃO	BENEFICENTE	
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ASSINATURA CERTIFICADA	

CISNE	no	endereço	http://www.institutocisne.org.br		
	

7.2	 Não	 será	 fornecido	 ao	 candidato	 qualquer	 documento	 comprobatório	 de	 classificação	 no	 Processo	
Seletivo	valendo	para	esse	fim,	a	homologação	do	Processo	Seletivo.	
	

7.3	 A	 inexatidão	 das	 afirmativas	 e/ou	 irregularidades	 dos	 documentos	 apresentados,	 mesmo	 que	
verificadas	 a	 qualquer	 tempo,	 em	 especial	 na	 ocasião	 da	 contratação,	 acarretarão	 a	 nulidade	 da	
contratação	e	desqualificação	do	candidato,	com	todas	as	suas	decorrências,	sem	prejuízo	de	medidas	de	
ordem	administrativa,	civil	e	criminal.	
	

7.4	Os	casos	omissos	serão	resolvidos	pelo	ASSOCIAÇÃO	BENEFICENTE	CISNE,	no	que	se	refere	à	realização	
deste	Processo	Seletivo.	
	
	

Barueri,	10		de	dezembro	de	2019.	
	
 
 
Achyles José Theophanes Santos 
Psicólogo – CRP 14193 
PRESIDENTE 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

8	

 

    

CENTRO DE CONVIVÊNCIA TERAPÊUTICA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE – CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27 
ICEPES - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA – CREMESP 946860 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS - CEBAS nº 71000.037143/2018-52 
Rua Pitanga, nº 38 – Chácara São João – CEP 06345-220 – Carapicuíba-SP 

Telefones +55 11 4169 7937 / 4169 7444 / 0800 777 8 9 10 
 

	
ANEXO	1	-	DESCRIÇÃO	SUMÁRIA	DOS	CARGOS	
	
 

Descrição de Cargo 

Agente Administrativo 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Atendimento 

Sumário do Cargo 
A partir de procedimentos, objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante deverá apoiar 
as diversas áreas da entidade na realização das atividades administrativas necessárias ao bom andamento do fluxo 
de trabalho, tais como controle e arquivo de documentos, inserção de dados em planilhas e sistemas eletrônicos, 
emissão de relatórios e demais documentos, organização de arquivos digitais e físicos, como também esclarecimento 
de dúvidas de clientes internos e externos, necessário conhecimento em informatíca e boa digitação.  
 
Seus objetivos abrangem, portanto, a realização de atividades relacionadas à efetiva assistência administrativa aos 
diversos setores da organização. Eles devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da 
acuracidade e das orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como 
orientar-se pelos princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 
	
 

Descrição de Cargo 

Assitente de Agenda 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Atendimento 

Sumário do Cargo 
A partir de procedimentos, objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante deverá apoiar 
as diversas áreas da entidade na realização das atividades administrativas necessárias ao bom andamento do fluxo 
de trabalho, tais como agendamento de exams, controle da agenda,inserção de dados em planilhas e sistemas 
eletrônicos, emissão de relatórios e demais documentos, organização de arquivos digitais e físicos, como também 
esclarecimento de dúvidas de clientes internos e externos, necessário conhecimento em informatíca e boa digitação.  
 
Seus objetivos abrangem, portanto, a realização de atividades relacionadas à efetiva assistência administrativa aos 
diversos setores da organização. Eles devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da 
acuracidade e das orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como 
orientar-se pelos princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 
 
 



 

 

9	

 

    

CENTRO DE CONVIVÊNCIA TERAPÊUTICA DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE – CNPJ/MF nº 56.322.696/0001-27 
ICEPES - INSTITUTO CISNE DE ENSINO E PESQUISA – CREMESP 946860 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS - CEBAS nº 71000.037143/2018-52 
Rua Pitanga, nº 38 – Chácara São João – CEP 06345-220 – Carapicuíba-SP 

Telefones +55 11 4169 7937 / 4169 7444 / 0800 777 8 9 10 
 

 

Descrição de Cargo 

Técnico de Enfermagem 

Coordenação: Enfermagem Supervisão: Enfermagem 

Sumário do Cargo 
A partir de procedimentos, objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante deverá realizar 
os procedimentos de técnico de enfermagem nos serviços oferecidos pela unidade, assim como orientar, 
tecnicamente, os auxiliares de enfermagem, visando a contribuir de maneira significativa com a qualidade, presteza, 
segurança e humanização do atendimento. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 
 
 
 

Descrição de Cargo 

Enfermeiro 

Coordenação: Enfermagem Supervisão: Enfermagem 

Sumário do Cargo 
A partir de objetivos específicos e de orientações gerais de seu superior imediato, o ocupante deverá realizar os 
procedimentos de enfermagem dos serviços oferecidos pela unidade, assim como orientar, tecnicamente, os 
auxiliares e técnicos de enfermagem, visando a contribuir de maneira significativa com a qualidade, presteza, 
segurança e humanização do atendimento. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
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Descrição de Cargo 

Técnico em Radiologia 

Coordenação: Médica Supervisão: Técnica em Radiologia 

Sumário do Cargo 
A partir de procedimentos, objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante é	responsável	
pelo	correto posicionamento	do	paciente,	programação	e	utilização dos	equipamentos, sistemas	e acessórios necessários à 
eficiente realização	dos	exames	radiológicos sob sua responsabilidade (raio-x, densitometria e mamografia),	mediante a 
eficaz aplicação	 dos	 procedimentos	 e	 protocolos	 técnicos	 definidos, devendo observar e atender às	 especificações	 da	
solicitação	médica, como também fornecer ao	paciente	a	orientação	necessária	antes,	durante	e	após	a	realização	do	exame 
visando a garantir a qualidade	da	imagem gerada, contribuindo assim com o diagnóstico	eficaz, com a humanização no 
atendimento e com	a	manutenção	da	integridade	física	e segurança do	paciente. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 
 
 
 

Descrição de Cargo 

Tecnólogo em Radiologia 

Coordenação: Médica Supervisão: Técnica em Radiologia 

Sumário do Cargo 
A partir de procedimentos, objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante é	responsável	
pelo	correto posicionamento	do	paciente,	programação	e	utilização dos	equipamentos, sistemas	e acessórios necessários à 
eficiente realização	dos	exames	radiológicos sob sua responsabilidade (tomografia e ressonância magnética),	mediante a 
eficaz aplicação	 dos	 procedimentos	 e	 protocolos	 técnicos	 definidos, devendo observar e atender às	 especificações	 da	
solicitação	médica, como também fornecer ao	paciente	a	orientação	necessária	antes,	durante	e	após	a	realização	do	exame 
visando a garantir a qualidade	da	imagem gerada, contribuindo assim com o diagnóstico	eficaz, com a humanização no 
atendimento e com	a	manutenção	da	integridade	física	e segurança do	paciente. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
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Descrição de Cargo 

Auxiliar Administrativo de SAU 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Atendimento 

Sumário do Cargo 
A partir de objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante deverá apoiar fortemente a 
sua Supervisão nas atividades necessárias à implementação e à manutenção da política e dos procedimentos 
indispensáveis à consecução das atividades de atendimento, agendamento, S.A.U,  visando contribuir com o 
atendimento dos requisitos legais e contratuais, responsavel pela coleta de dados para pesquisa de satisfação, com a 
manutenção e o incremento dos níveis de qualidade do atendimento e com o atingimento das metas da unidade. 
 
Caracteristicas necessárias: Cordialidade, conhecimentos em informática, boa digitação. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 
 
 
 

Descrição de Cargo 

Assistente de Administração de Pessoal 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Recursos Humanos 

Sumário do Cargo 
A partir de objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante deverá responder pelo 
processo de cálculo, apuração e conferência de valores a serem pagos aos colaboradores e/ou recolhidos ao fisco. 
 
Deve ainda conferir de todas as movimentações realizadas na folha de pagamentos, ponto eletrônico, férias, 
rescisões e movimentações de benefícios, como também pelas obrigações oriundas dessas rotinas, garantindo a 
acuracidade dos cálculos e o seguimento de normas e legislações específicas, contribuindo desta forma com a 
eficiente consecução das atividades de Recursos Humanos. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
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Descrição de Cargo 

Assistente de  Contabilidade 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Administrativa 

 
Sumário do Cargo 

A partir de objetivos específicos e de orientações gerais de seu superior imediato, o ocupante deverá apoiar e realizar 
as atividades inerentes ao controle patrimonial e de custos da entidade, assim como aquelas relacionadas à 
elaboração das demonstrações contábeis exigidas. Sua atuação deve ocorrer de acordo com os procedimentos 
internos e a legislação vigente, visando a cumprir os requisitos legais e contratuais, contribuindo dessa maneira com a 
geração eficaz de informações necessárias à tomada de decisão e consequentemente com a estabilidade do fluxo 
operacional da unidade. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
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Descrição de Cargo 

Assitente de Compras  

Coordenação: Administrativa Supervisão: Compras  

Sumário do Cargo 
A partir de objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato o Assistente de Compras é o profissional 
responsável por prestar apoio em tarefas operacionais da área de compras, como: colocação de pedidos e 
preenchimento de relatórios. 

Um Assistente de Compras prestará suporte ao gestor nos processos de desenvolvimento de produto e gestão do 
negócio. 

Está sob as responsabilidades de um Assistente de Compras realizar tarefas referentes ao suporte administrativo nos 
processos de compras dos diversos materiais utilizados na empresa, atuar com elaboração de planilhas no Excel, 
acompanhamento das requisições de compras, contratar fornecedores, negociar preços, dar suporte a pesquisas 
internas, fazer controle de pedidos e orçamentos na área, atuar com emissão de notas fiscais, contratação de 
transportadoras, atendimento telefônico e realizar o atendimento de pós-venda aos clientes, realizar cotações 
diversas, negociar com fornecedores, emitir e acompanhar pedidos até sua entrega na empresa, cadastrar 
fornecedores e produtos e lançar notas de compra no sistema, emitir ordens de produção e baixa das mesmas via 
sistema, atuar com lançamentos de suprimentos em geral, elaborar as planilhas e cotações, emissão dos pedidos de 
compras, acompanhamento do processo de entregas, acompanhamento dos pedidos, cadastro de novos 
fornecedores para consultas e cotações, formalizar compras com fornecedores contratados, controlar contratos de 
serviços do departamento (celulares, copiadoras, estacionamento, malote etc.), fazer o controle de compras, elaborar 
relatórios e demais atividades pertinentes aos cargos. 

Para que o profissional tenha um bom desempenho como Assistente de Compras é essencial que possua constante 
atualização por meio de cursos. 

Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
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Descrição de Cargo 

Assistente de Contas a Pagar e a Receber  

Coordenação: Finaceira  Supervisão: Administrativa  

Sumário do Cargo 
A partir de procedimentos, objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o  assistente de Contas a 
Pagar e Receber é o profissional responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança a clientes e rotinas de contas a 
pagar e receber, efetua  lançamento de notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado,  lançamentos no 
sistema referente aos pagamentos, emissão de cheques e lançamentos no sistema bancário. 
 
Efetuar os pagamentos relacionados aos recursos humanos: folha de pagamento e benefícios, fazer as baixas dos 
pagamentos, apropriar os pagamentos as contas de resultado, manter os arquivos de pagamentos, fazer a conciliação 
bancária e preparar os documentos para a área contábil, realizar emissão de boletos, controlar os recebimentos, 
manter e-mails e ligações para os clientes em atraso, efetuar as cobranças, controlar o fluxo de recebimento e 
preparar os relatórios de posição de recebimento, efetuar a triagem de notas, escaneamento das notas para o 
sistema, análise de notas separando vencimento, organização de e-mail funcional e indexação das notas no sistema, 
fazer o acompanhamento diário dos pagamentos a serem efetuados e lançamentos em banco on-line de pagamentos 
para liberação, fazer o acompanhamento e recolhimento de impostos, fechamento de movimento financeiro por 
empresa para conferência da auditoria e posterior envio à contabilidade, realizar emissão de relatórios on-line, 
emissão de boletos, cadastramento de contratos no sistema e acompanhamento de recebimentos de clientes, fazer o 
acompanhamento de inadimplentes e cobrança, realizar o contato com fornecedores e clientes. 
 
Eles devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das orientações de 
seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos princípios da 
eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
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Descrição de Cargo 

Assistente de SAME  

Coordenação: Administrativa Supervisão: Administrativa 

Sumário do Cargo 
A partir de objetivos específicos e de orientações gerais de seu superior imediato, o ocupante deverá efetuar a 
guarda, arquivamento e manutenção do prontuário clínico do cliente/paciente, organizado com pessoal técnico 
capacitado para satisfazer os clientes, internos e externos, com excelência de serviço 
 
Seus objetivos abrangem, portanto, a adequada análise e tratamento de informações que precisem ser inseridas ou 
extraídas de relatórios, sistemas, planilhas e demais sistemas / documentos, assim como aquelas que devam ser 
recebidas ou enviadas a outros interlocutores. 
 
Eles devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das orientações de 
seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos princípios da 
eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 
 
 

Descrição de Cargo 

Assistente de Faturamento 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Faturamento 

Sumário do Cargo 
A partir de objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato o assistente de faturamento atua no 
Almoxarifado e expedição da empresa, organizando os dados de notas fiscais, contas a pagar, área financeira e o 
dinheiro que sai da empresa, agendamentos e pedidos, entre outros. Entre suas principais atribuições estão: Manter 
um cadastro de clientes e cadastro de propostas, fazer conferência de relatórios de horas, emitir faturas e boletos de 
cobrança, fazer contato com clientes e lançar pedidos, conferir notas fiscais, atuar com operações de vendas, atender 
vendedores e representantes, preencher planilhas de controle pertinentes às atividades do setor, fazer o 
agendamento de pedidos de entrega. 
 
Deve ainda, sempre que necessário, estabelecer oportuno contato com as demais áreas envolvidas no processo de 
faturamento visando a buscar informações indispensáveis ao andamento das rotinas de faturamento. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
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Descrição de Cargo 

Motorista 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Administrativa 

Sumário do Cargo 
A partir de procedimentos, objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante é	responsável	
pelo	fornecimento	do	suporte	e	pela	realização	das	atividades	necessárias	à	correta	consecução	dos	processos	de	transporte do 
CD Barueri. 
 
Incumbi-se	 pela	 preparação	 dos	 roteiros	 de	 viagem,	 pelo	 transporte	 de	 colaboradores, documentos e etc.	 para	 o	 destino	
previamente	 estabelecido	 e	pela	 condução	do	 veículo,	 respeitando	 as	 leis	 de	 trânsito	 e	 normas	 de	 segurança,	 contribuindo	
desta	forma,	para	que	seja	mantida	a	eficiência	no	atendimento	das demandas e	a estabilidade	do	fluxo	de	trabalho. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 
 
 

Descrição de Cargo 

Analista de Sistemas de Informática 

Coordenação: TI e Telecomunicações Supervisão: TI e Telecomunicações 

Sumário do Cargo 
A partir de objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante deverá participar na análise, 
estudo, seleção, planejamento, instalação, implantação e manutenção de softwares e hardwares, tais como sistemas 
operacionais, de backup, de banco de dados, de teleprocessamento de dados, de telefonia e correlatos, contribuindo 
assim com o atingimento das metas contratuais da unidade, dentro dos prazos, padrões de qualidade e ao menor 
custo possível. 
 
Deve ainda oferecer oportuno e eficiente suporte de informática aos usuários, participar do estudo, implantação e 
documentação de rotinas que melhorem as operações de TI e Telecomunicações, assim como acompanhar o 
desempenho dos recursos técnicos instalados. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
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Descrição de Cargo 

Assistente da Central de Laudos  

Coordenação: Administrativa Supervisão: Administrativa  

Sumário do Cargo 
A partir de objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante deverá receber, imprimir, 
liberar para a entrega ou despachar (Correio ou outro Sistema) laudos dos exames médicos realizados na empresa 
aos pacientes ou portadores 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 
 
 
 

Descrição de Cargo 

Técnico em Polissonografia 

Coordenação: Técnica Supervisão: Técnica 

Sumário do Cargo 
A partir de procedimentos, objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante é	responsável	
pela	 correta	 realização	 dos	 procedimentos	 necessários	 ao	 posicionamento	 do	 paciente,	 programação	 e	 utilização dos	
equipamentos, sistemas	e acessórios necessários à eficiente realização	dos	exames	de	polissonografia,	mediante a eficaz 
aplicação	 dos	 procedimentos	 e	 protocolos	 técnicos	 definidos, devendo observar e atender às	 especificações	 da	 solicitação	
médica, como também fornecer ao	paciente	a	orientação	necessária	antes,	durante	e	após	a	realização	do	exame, visando a 
garantir a qualidade	do	procedimento, contribuindo assim com o diagnóstico	eficaz, com a humanização no atendimento 
e com	a	manutenção	da	integridade	física	e da segurança do	paciente. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
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Descrição de Cargo 

Técnico de Eletroencefalograma 

Coordenação: Técnica Supervisão: Técnica 

Sumário do Cargo 
A partir de procedimentos, objetivos específicos e de orientações de seu superior imediato, o ocupante é	responsável	
pela	 correta	 realização	 dos	 procedimentos	 necessários	 para	 a	 realização	 do	 exame	 diagnóstico,	 devendo	 proceder	 à	 correta	
programação	 e	 utilização dos	 equipamentos, sistemas	 e acessórios necessários à eficiente realização	 dos	 exames	 de	
eletroencefalograma,	mediante a eficaz aplicação	dos	procedimentos	e	protocolos	 técnicos	definidos, devendo observar e 
atender às	especificações	da	solicitação	médica, como também fornecer ao	paciente	a	orientação	necessária	antes,	durante	e	
após	a	realização	do	exame, visando a garantir a qualidade	do	procedimento, contribuindo assim com o diagnóstico	eficaz, 
com a humanização no atendimento e com	a	manutenção	da	integridade	física	e da segurança do	paciente. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 
 
 
 

Descrição de Cargo 

Telefonista 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Administrativa 

Sumário do Cargo 
A partir de objetivos específicos e de orientações gerais de seu superior imediato, o ocupante deverá realizar as 
atividades necessárias ao processo de atendimento telefônico, correto encaminhamento de ligações e recados, assim 
como eficiente registro de ocorrências relacionadas ao atendimento telefônico, visando a contribuir para a estabilidade 
do fluxo operacional e com a correta transmissão de informações aos interessados. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
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Descrição de Cargo 

Assistente de Coordenação 

Coordenação: Diversas Supervisão: Diversas 

Sumário do Cargo 
A partir de objetivos específicos e de orientações gerais de seu superior imediato, o ocupante deverá executar as 
tarefas de suporte ao Coordenador Geral, o que envolve a entrada e saída de documentos e correspondências em 
geral, organização de arquivo, assim como a preparação de relatórios, correspondências e apresentações, visando o 
adequado atendimento das necessidades da Coordenação, dentro de prazos, padrões de qualidade e ao menor custo 
possível, contribuindo dessa maneira com o atingimento das metas da unidade. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 
 
 

Descrição de Cargo 

SECRETÁRIA 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Administrativa 

Sumário do Cargo 
 
A Secretária é a profissional responsável por organizar e participar dos afazeres básicos e cotidianos de um 
escritório, organiza, documenta paga conta, digita, classifica documentos, redigi oficios, se comunica com clientes e 
auxiliares externos do escritório.  Está nas suas atribuições atuar no planejamento, organização e direção de serviços 
de secretaria, prestar assistência e assessoramento direto a executivos, coletar informações para consecução de 
objetivos e metas de empresas, fazer redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro, 
preparar uma interpretação e sintetização de textos e documentos, fazer taquigrafia de ditados, discursos, 
conferências, palestras de explanações, criar versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades 
de comunicação da empresa, atualizar registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas, fazer 
orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento a chefia, organizar e fazer a 
manutenção dos arquivos da secretaria, realizar a classificação, registro e distribuição de correspondência, fazer 
redação e digitação de correspondência e documentos de rotina, inclusive em idioma estrangeiro, realizando também 
serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de compromissos, informações e atendimento telefônico. 
 
Para que a profissional tenha um bom desempenho como Secretária é essencial que tenha conhecimento de 
assuntos gerais, saber administrar bem o tempo, ter boa comunicação, memória e bom humor. 
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Descrição de Cargo 

COZINHEIRA 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Administrativa 

Sumário do Cargo 
O Cozinheiro é o profissional responsável pela execução das atividades de confecção de pratos cozinhados e de 
sobremesas para satisfação dos clientes. 
 
Está sob as responsabilidades de um Cozinheiro coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições, 
acompanhar a evolução dos cozinhados, executar preparações culinárias simples, fazer o cozimento de legumes, 
verduras e frutas, preparar sobremesas, doces, lanches e saladas, preparar carnes, aves e peixes para cozimento, 
cortando-os, limpando-os, pesando-os, separando-os de acordo com porções solicitadas preparando as refeições sob 
a supervisão do nutricionista atendendo aos métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos, auxiliar a 
servir lanches e refeições, auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral, zelar pela conservação 
dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas, participar de 
programa de treinamento, quando convocado, executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 
equipamentos e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
Para que o profissional tenha um bom desempenho como Cozinheiro é essencial que possua paciência, iniciativa, 
bom condicionamento físico, autocontrole, criatividade, gosto pela profissão, um paladar apurado, e bons 
conhecimentos técnicos sobre os alimentos. 
 
Exige ainda que o Cozinheiro tenha boa resistência física e psicológica e muita originalidade. 
 
 
 
 
 

Descrição de Cargo 

COPEIRA 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Administrativa 

Sumário do Cargo 
 
A copeira é responsável pelo serviço de atendimento em empresas, entre outros lugares. Ela é responsável por todo 
serviço de copa, que inclui a preparação de cafés, sucos e lanches em geral, ela organiza e prepara a mesa a ser 
servida para funcionários e visitantes uma copeira também cuida da limpeza dos objetos, verifica os mantimentos, 
garantindo um bom funcionamento da cozinha, sempre servindo com cortesia e educação os clientes. 
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Descrição de Cargo 

AUXILIAR DE COZINHA 

Coordenação: Administrativa Supervisão:  

Sumário do Cargo 
 
O Auxiliar de Cozinha é o profissional responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas 
produções de alimentos dos vários setores de cozinha. Tem como atribuições lavar, descascar, cortar, ralar os 
alimentos sob a orientação do cozinheiro e nutricionista. 
 
Está sob as responsabilidades de um Auxiliar de Cozinha cortar, lavar, separar, escolher legumes, carnes, grãos, 
cebola, alho, tomates, colocar a agua para ferver, fazer arroz, escolher os alimentos, escorrer, colocar para cozinhar, 
temperar e experimentar, cuidando da higienização do local de trabalho, recebendo e armazenando gêneros 
alimentícios é responsável por garantir alimentos mais seguros e proteger a saúde dos consumidores. 
 
Para que o profissional tenha um bom desempenho é essencial ter boas práticas de cozinha, ou seja, conhecer 
normas da Vigilância Sanitária, obedecendo às práticas de higiene para evitar a ocorrência de doenças provocadas 
pelo consumo de alimentos contaminados. 
 
 
 

Descrição de Cargo 

AUXILIAR DE LIMPEZA 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Administrativa  

Sumário do Cargo 
O Auxiliar de Limpeza é o profissional responsável por auxiliar na limpeza e conservação do local e ambiente,  é 
responsável pela manutenção do local com foco em mantê-lo limpo. 
 
Está sob suas responsabilidades, limpar e arrumar todo o local em seus mínimos detalhes: janelas, vidraças, 
banheiros, cozinhas, área de serviço, garagens e pátios, assoalhos e móveis, carpetes e tapetes, atuar com limpeza 
de área externa e interna, lavagem de vidros, abastecer os ambientes com materiais, retirar lixo, limpeza no escritório, 
banheiros, vestiários, persianas, varrer a fábrica, ou empresa, realizar a reposição de material de higiene, bebedouro, 
manter rotinas de higiene e limpeza, ou seja, em geral o Auxiliar de Limpeza irá trabalhar em prol da organização e 
higienização dos ambientes da instituição. 
 
Para que o profissional tenha um bom desempenho é essencial que possua boa disposição física,capacidade de 
cumprir ordens e determinações, capacidade de organização, saber ouvir sugestões e críticas, possuir gosto por 
servir, ter iniciativa e paciência 
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Descrição de Cargo 

NUTRICIONISTA 

Coordenação: Administrativa Supervisão: Administrativa  

Sumário do Cargo 
 Compete ao nutricionista, no exercício de suas atribuições em Nutrição em Alimentação Coletiva: planejar, organizar, 
dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; realizar assistência e educação alimentar e 
nutricional à coletividade ou a indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas e privadas. 
 
Seus objetivos devem ser atingidos e suas atividades realizadas por meio da observância da acuracidade e das 
orientações de seu gestor, devendo o ocupante atender aos prazos estabelecidos, bem como orientar-se pelos 
princípios da eficiência, economicidade e demais normas internas da organização. 
 
 


