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Fundação Adib Jatene
RECURSOS HUMANOS 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
PROCESSO SELETIVO 014/2019 
ENFERMEIRO - HEMODIÁLISE 

RESUMO DO EDITAL DE ABERTURA 
 

Local de atuação Hospital Dante Pazzanese – São Paulo 
Carga horária 180 horas mensais 
Número de vagas 01 (uma) 
Atribuições  Planejar, organizar, supervisionar, executar e avaliar 

todas as atividades de enfermagem, em clientes 
submetidos ao tratamento dialítico com ou sem 
circulação extracorpórea.  
Verificar os materiais e equipamentos necessários ao 
tratamento dialítico.  
Recepcionar o paciente na unidade de Terapia Renal 
Substitutiva certificando-se do correto preenchimento 
dos impressos próprios da área no prontuário, da 
pulseira de identificação e indicação médica para o 
procedimento.  
Passar o plantão informando as condições clínicas do 
paciente para o enfermeiro responsável da unidade de 
destino do paciente.  
Solicitar conserto dos equipamentos e manutenção 
preventiva sempre que necessário.  
Acompanhar as mudanças de normas, legislações, 
diretrizes e recomendações, garantindo a atualização 
para prática segura da assistência em área específica 
de atuação em nefrologia e terapia substituitiva renal.  
Cumprir e fazer cumprir o uso de EPI da equipe de 
enfermagem sob sua responsabilidade. 
Ligar e monitorar o procedimento dialítico instalado e 
atender as necessidades clínicas do paciente durante 
o procedimento.  
Elaborar protocolos terapêuticos de enfermagem para 
prevenção, tratamento e minimização de ocorrências 
adversas aos pacientes submetidos ao tratamento 
dialítico. Realizar a SAE, bom como os registros de 
enfermagem necessários na Unidade de Terapia 
Renal Substitutiva. 
Realizar estatística mensal. 
Conhecer e aplicar a legislação pertinente aos 
serviços de hemodiálise e nefrologia. 

Principais requisitos Ter idade mínima de 18 anos, na data da admissão. 
Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.  
Gozar de boa saúde física e mental para o exercício 
das atribuições da função.  
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Possuir, na data de realização da prova objetiva, os 
documentos comprobatórios dos requisitos exigidos 
para a função. 
Estar com o registro no Conselho de Enfermagem em 
dia com os deveres para o exercício profissional. 
Ter conhecimetno, habilidade compatíveis com a 
função de Enfermeiro Assistencial Especialista em 
assistência ao paciente com Nefropatia e/ou Terapia 
de Substituição Renal (hemodiálise e hemofiltração) 
para assistir, de maneira integral, aos pacientes e 
familiares, tendo como base a legislação profissional 
vigente; cumprir e fazer cumprir as normas 
regulamentares e legislações pertinentes às áreas de 
auação.  
Possuir postura, respeito à hierarquia, competência 
para liderar, tomada de decisões; facilidade no 
trabalho em equipe, colaborativo; ter iniciativa, senso 
crítico-reflexivo, responsabilidade; capacidade de 
adaptação a mudanças, autonomia, flexibilidade; 
prontidão para enfrentar desafios, prontidão para 
mobilizar recursos e ética profissional.  
Seguir a legislação específica de Exercício 
Profissional, Código de Ética de Enfermagem e 
correlacionadas ao seu conselho profissional.  
Prover continuidade da assistência integral, segura e 
sistematizada aos pacientes críticos e não críticos em 
terapia renal substitutiva e seus familiares 
obedecendo às normas, rotinas e procedimentos 
institucionalizados e descritos no regimento e 
atribuições.  
Experiência profissional em serviços de homodiálise 
de, no mínimo, 06 (seis) meses e pós-graduação 
concluida, ou em andamento, em nefrologia. 

Apresentar no dia da 
prova 

Cópia e original da Certidão de Regularidade com a 
Justiça Eleitoral. 
Cópia da carteira de Reservista (se for o caso). 
Cópia atualizada do Curriculum Vitae. 
Cópia do RG e Registro no COREN com a última 
anuidade paga. 
Cópia do certificado de conclusão do Programa de 
Residência em Enfermagem em Nefrologia, 
reconhecida pelo MEC e/ou Conselho Regional de 
Enfermagem, ou título de especialista em 
Enfermagem em Nefrologia, reconhecido pelo MEC 
e/ou Conselho Regional de Enfermagem, ou 
cursando para fins de titulação. 
Comprovação de experiência de no mínimo 06 (seis) 
meses de assistência ao paciente com Nefropatia 
e/ou Terapia de Substituição Renal (homodiálise e 
homofiltação). 
Declaração de conclusão de pós-graduação em 
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nefrologia ou em andamento. 
Carta atestando experiência em serviços de 
homodiálise de, no mínimo, de 06 (seis) meses.  

Prazo para inscrição Das 14:00 horas do dia 23/04/2019 
As 14:00 horas do dia 02/05/2019 

Datas das provas 06/05/2019 – 14:00 H  
Auditório Décio Silvestre Kormann (G) 

Datas das entrevistas Informação pelo site. 
Acompanhe pelo site www.fundacaoadibjatene.com.br/selecao0142019 

O candidato será responsával por acompanhar o 
desdobramento do Processo Seletivo pelo site. 

 
São Paulo, 22 de abril de 2019. 
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