
CONCURSO PÚBLICO 01/2017-EMSERH
ANEXO I DO EDITAL Nº 01 - EMSERH – ÁREA ADMINISTRATIVA, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017

RELAÇÃO DE EMPREGOS, REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES
RETIFICADO

Código Especialidade Requisitos

M03 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ensino  Médio  Completo  e  Curso  Técnico  como  Auxiliar  e/ou  Técnico  em
Administração e/ou Assistente Administrativo Concluído.

Atribuições: Executar ações e tarefas de apoio administrativo, relativas à gestão de pessoas, suprimentos, comunicação administrativa, reprografia,
patrimônio,  jurídico  e  demais  serviços  de apoio  administrativo;  Preencher  documentos,  preparar  relatórios,  formulários,  planilhas  e  prontuário;
Acompanhar  processos  administrativos,  cumprindo  todos  os  procedimentos  necessários  referentes  aos  mesmos;  Atender  clientes,  usuários  e
fornecedores; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 

S23 ADVOGADO
Ensino Superior Completo - Curso de Graduação concluído em Direito e Registro
profissional da OAB.

Atribuições: Representar órgão e as demais unidades a ele vinculadas, onde for necessário, na condição de advogado, perante todas as instâncias,
em atividades administrativas, judiciais e extrajudiciais,  defendendo os interesses existentes e buscando a salvaguarda de direitos, bem como
acompanhando os processos nos quais os mesmos sejam parte; Analisar processos administrativos e emitir pareceres de natureza jurídica; Atuar de
forma preventiva junto aos diversos setores do órgão, prestando consultorias, zelando assim pela aplicação da legislação existente; Realizar demais
atividades inerentes ao cargo.

S24 ANALISTA ADMINISTRATIVO Ensino Superior Completo - Curso de Graduação concluído em Administração.

Atribuições: Planejar,  organizar,  controlar  e  assessorar  as  Unidades  nas  áreas  administrativas  (recursos  humanos,  patrimônio,  materiais,
financeiras, tecnológicas, entre outras); Controle do desempenho organizacional; Preparar planos e projetos para orientar os dirigentes e demais
técnicos de outros campos de conhecimento quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas; Avaliar e acompanhar planos de
ação de curto, médio e longo prazo, assim como programas e projetos específicos, com vistas à obtenção de subsídios e incentivos.

S25 JORNALISTA Ensino Superior Completo - Curso de Graduação concluído em Jornalismo.

Atribuições: Redigir matérias e notas de cunho jornalístico sobre as unidades de saúde; Realizar entrevistas para preparação de material jornalístico
sobre  as  unidades  de  saúde;  Acompanhar  eventos  para  posterior  divulgação jornalística;  Auxiliar  a  gerente  de comunicação  e  marketing  no
planejamento de comunicação as unidades de saúde; Cuidar, junto com a gerência de comunicação e marketing, da imagem das unidades de saúde
(material de divulgação, eventos, ações, etc); Executar na unidade o planejamento de comunicação e marketing demandado para a unidade de
saúde para EMSERH/SES; Realizar demais atividades inerentes ao cargo. Realizar matérias em texto e vídeo, de acordo com calendário e assuntos
determinados em reunião interna; Apoiar as unidades em suas demandas de eventos e necessidades, fazendo a conexão com a Assessoria de
Comunicação.
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