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GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2020 

EDITAL Nº 02/2020 
 

 

EDITAL Nº 02/2020 – RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA  

 

A Empresa Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (Matriz) e suas Filiais que compõem o chamado 
Grupo Hospitalar Conceição – GHC, por este Edital, torna pública a presente retificação ao Concurso 
Público Nº 01/2020, conforme segue: 

 

1. Altera-se no ANEXO I – REQUISITOS E ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS, a Descrição das Atividades do 
cargo FÍSICO (RADIOTERAPIA), conforme segue: 

 
Onde se lê: 

FÍSICO (RADIOTERAPIA) 

Descrição das atividades: 

 Aplicar princípios, conceitos e métodos da física em atividades específicas. 

 Aplicar técnicas de radiação ionizante e não ionizante. 

 Operar reatores nucleares e equipamentos emissores de radiação. 

 Desenvolver fontes alternativas de energia e projetar sistemas eletrônicos, ópticos, de telecomunicações e 
outros sistemas físicos na sua área de atuação ou especialidade. 

 Realizar medidas de grandezas físicas. 

 Elaborar documentação técnica e científica. 

 Fazer estimativa dos custos da mão-de-obra, dos materiais e de outros fatores relacionados com os 
processos de fabricação, instalação, funcionamento e manutenção ou reparação. 

 Executar a instalação e manutenção ou reparação de equipamentos. 

 Desenvolver e executar programas de proteção radiológica, dirigidos aos pacientes em tratamento. 

 Estabelecer instruções para condutas em situações de emergência ou em caso de acidentes radiológicos. 

 Participar direta e ativamente na elaboração dos tratamentos radioterápicos. 

 Obter todos os parâmetros clínicos relevantes para o uso em planejamento de tratamento em todos os 
equipamentos de terapia. 

 Calibrar os feixes terapêuticos em termos de dose absorvida. 

 Desenvolver e executar programas para testes de aceite e controle da garantia da qualidade dos 
equipamentos de terapia disponíveis do serviço de radioterapia. 

 Manusear e operar câmaras de ionização, eletrômetros e outros instrumentos que permitam avaliar as 
condições de calibração dos equipamentos de terapia. 

 Elaborar programas de controle de garantia de qualidade para os dosímetros clínicos.  

 Supervisionar o funcionamento dos equipamentos utilizados nos tratamentos de radioterapia. 

 Supervisionar proteção radiológica dos serviços de radioterapia da instituição.  

 Executar cálculo de blindagem de salas de equipamentos de radioterapia.  

 Realizar levantamentos radiométricos em salas onde estão instalados equipamentos radioterápicos. 

 Supervisionar residentes e estagiários. 

 Executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do Grupo 
Hospitalar Conceição.  

 Comunicar-se com público interno e externo no atendimento presencial, por telefone e meios eletrônicos. 

 Realizar atividades de ensino, pesquisa, representação institucional e serviços externos, quando 
demandado. 

http://www.fundatec.org.br/
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Leia-se: 

 

2. Altera-se nos subitens 11.3 e 13.2 do Edital de Abertura nº 02/2020, o número do ANEXO do Termo de 
Solicitação de Atualização Cadastral, passando a ser conforme segue: 
 

ANEXO IV – Termo de Solicitação de Atualização Cadastral. 
 

Porto Alegre, 06 de março de 2020. 

 

Dr. André Martins de Lima Cecchini 

Diretor-Superintendente do Grupo Hospitalar Conceição 

 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação ou especialidade. 

 Cumprir as normas técnicas e administrativas, e os códigos de ética da instituição e da profissão.  

 Executar separação e descarte de resíduos de materiais de seu local de trabalho, conforme orientações da 
gestão ambiental do GHC. 

FÍSICO (RADIOTERAPIA) 

Descrição das atividades: 

 Assumir as respectivas obrigações legais enquanto Físico Médico e Supervisor de Radioproteção, 
seguindo as normas e legislações vigentes. 

 Aplicar princípios, conceitos e métodos da física em atividades específicas. 

 Aplicar técnicas de radiação ionizante e não ionizante. 

 Operar equipamentos emissores de radiação. 

 Realizar medidas de grandezas físicas. 

 Elaborar documentação técnica e científica. 

 Desenvolver e executar programas de proteção radiológica, dirigidos aos pacientes em tratamento e aos 
profissionais do serviço. 

 Estabelecer instruções para condutas em situações de emergência ou em caso de acidentes 
radiológicos. 

 Obter todos os parâmetros clínicos relevantes para o uso em planejamento de tratamento em todos os 
equipamentos de radioterapia. 

 Calibrar equipamentos do serviço de radioterapia. 

 Manusear e operar câmaras de ionização, eletrômetros e outros instrumentos que permitam avaliar as 
condições de calibração dos equipamentos de radioterapia. 

 Supervisionar o funcionamento dos equipamentos utilizados nos tratamentos de radioterapia. 

 Supervisionar proteção radiológica dos serviços de radioterapia da instituição.  

 Executar cálculo de blindagem de salas de equipamentos de radioterapia.  

 Realizar levantamentos radiométricos em salas onde estão instalados equipamentos radioterápicos. 

 Acompanhar a simulação dos tratamentos de Radioterapia. 

 Realizar, em conjunto com o médico assistente, o planejamento dos tratamentos de Teleterapia e 
Braquiterapia.  

 Realizar rotinas de controle de qualidade dos equipamentos e dosímetros clínicos do Serviço de 
Radioterapia. 

 Assessorar o Grupo Hospitalar Conceição na aquisição de novas tecnologias em Radioterapia. 

 Supervisionar residentes e estagiários. 

 Executar atividades de sua especialidade ou área de atuação dentro da rede de serviços do GHC.  

 Comunicar-se com público interno e externo no atendimento presencial, por telefone e meios eletrônicos. 

 Realizar atividades de ensino e pesquisa. 

 Prestar consultorias e pareceres técnicos na sua área de atuação ou especialidade. 

 Cumprir as normas técnicas e administrativas, e os códigos de ética da instituição e da profissão. 

 Executar separação e descarte de resíduos de materiais de seu local de trabalho, conforme orientações 
da gestão ambiental do GHC. 
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