
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Enfermeiro 

 

Função: Ministrar 

treinamento para limpeza em 

área da saúde 

Área: Operações 

 

Revisão: 0 Data: 30/01/2013 

Cargo do superior imediato: Gerente Operacional Área:  Operações 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente treina as equipes de limpeza que atuam em Hospitais e Casas de Saúde 

orientando-as quanto às melhores práticas para a adequada higienização dessas 

instalações: prepara o programa, visita e reúne-se com os profissionais de saúde desses 

clientes buscando a aceitação do programa, prepara o material e ministra o 
treinamento, mantendo registros para controle dos superiores e conhecimento dos 

clientes. 
 

 Percorre as unidades de saúde sob contrato verificando e orientando a equipe de 

limpeza na prevenção de riscos à saúde e acidentes inerentes às instalações dessa 
natureza (Hospitais e Casas de Saúde): confere o uso adequado de EPIs e 

procedimentos na remoção de lixo hospitalar, manuseio de máquinas, aparelhos, 

equipamentos e materiais diversos posicionados no local. Pode reunir-se com o superior 
ou Gestores dos clientes para orientação, mudança de procedimentos ou detalhando 

relatórios, para avaliação e controle. 

 

 Mantém-se atualizado quanto às novas técnicas de treinamento e suprimento de 

materiais específicos para atender às necessidades da equipes que atuam em ambiente 

hospitalar através de leitura, acesso a Internet, pesquisas de mercado, etc. Posiciona o 

superior para eventuais providencias. 

 

 Periodicamente controla o processo de vacinação interna dos funcionários e realiza  

campanhas para atualização do procedimento bem como programa e acompanha os 

exames médicos  periódicos para cumprimento da legislação. Mantém contatos com 
fornecedores, opta pela melhor proposta e busca aprovação para a sua contratação. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Gerente Operacional ministra treinamento às equipes de limpeza que atuam 

em Hospitais e Casas de Saúde clientes orientando-as quanto às melhores práticas para a 

higienização adequada dessas instalações. 

Responsabiliza-se pelos procedimentos preventivos de higiene e segurança às equipes na área 

da saúde bem como controla e programa campanhas de vacinação interna e atualização dos 

exames médico legais periódicos. 

 



 

(cont.) 

 

 Prepara mapas e quadros demonstrativos sobre o desempenho das suas atividades para 

avaliação e controle do superior. 

 Eventualmente pode participar nos processos de início de atividades (”start-up”) em 

clientes orientando quanto a formação e treinamento das equipes que atuarão no 

ambiente hospitalar, provisão de recursos (materiais de higiene, EPIs, etc.) e 
acompanhamento do início das atividades, zelando pela manutenção dos padrões de 

qualidade da empresa e condições contratuais negociadas. 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Nível Médio Técnico completo (Tec. Enfermagem) 
 
 

Habilidades técnicas:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 

 

 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Liderança 

 Planejamento e controle 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 
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