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RETIFICAÇÃO III 
 
 
 
 
 
O INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR - ISGH, no uso de suas atribuições, torna pública a 
retificação III do Edital nº 16, de 7 de abril de 2022, nos termos a seguir.   
 

1- Fica incluído ao Edital nº. 16, de 7 de abril de 2022, a função de UAPS- AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO às UNIDADES DE ATENDIMENTO PRÍMÁRIO DE SAÚDE – UAPS/CAPS, 
previstas no item 1.3.5, com as seguintes especificações:  

 
 
FUNÇÃO: UAPS- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 
NÍVEL: NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
SALÁRIO BASE: R$ 1.507,81 
NÚMERO DE VAGAS: 03 Vagas + Cadastro Reserva  
CARGA HORÁRIA: 44 Horas Semanais 
 
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS  
Certificado, devidamente registrado, de Conclusão de Curso de Ensino Médio, fornecido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação com certificado de conclusão de curso atualizado em NR10 
e experiência profissional de no mínimo 06 (seis) meses ininterruptos na área com Carteira Nacional de 
Habilitação categoria B.  
 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
Vivenciar a identidade organizacional do ISGH; Realizar reparo e manutenção em instalações elétricas; 
Realizar manutenção hidráulica e hidrossanitária e manutenção periódica nos reservatórios de água; 
Realizar manutenção civil na estrutura física do prédio e seus componentes; Realizar reparo e instalação de 
mobília; Realizar manutenção e instalação de equipamentos eletroeletrônicos; Fazer o correto 
preenchimento das Ordens de Serviços (OS's) e informações necessárias ao gerenciamento do serviço; 
Promover a manutenção nos setores conforme demanda recebida pela central de atendimento mediante 
chamados abertos via telefone, e-mail ou softwares; Controlar e prestar contas do uso dos materiais e 
ferramentas necessários para a realização das atividades de manutenção; Zelar pela organização e limpeza 
dos materiais, equipamentos, ambientes e veículos sob sua responsabilidade; Participar de treinamentos, 
cursos, capacitações e reuniões quando convocado; Sugerir melhorias à gestão do serviço para ganhos de 
qualidade e otimização de custos; Relatar de forma antecipada problemas existentes na estrutura física e 
seus componentes; Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individuais, acompanhar os serviços 
de empresas terceirizadas.  
 
NÚMERO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA: conforme quadro “NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO”, do item 5.1, do Edital. 
 
DATA E TURNO DA PROVA: dia 12/06/2022, tarde (15h00min) 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Tipos de manutenções e instalações elétrica, mecânica, lógica e telefonia. Manutenção e instalação 
hidráulica; Manutenção e instalação de carpintaria, alvenaria e cobertura; Manutenção preventiva e corretiva 
de pontos de gases. Uso de Equipamentos de Proteção Individual, EPIs. 
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2- No item 6 – DA APLICAÇÃO DAS PROVAS, fica alterado o subitem 6.1: 

 
ONDE SE LÊ: 
6.1 As Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no município de Fortaleza/CE, na 
data provável de 12 de junho de 2022 (domingo) e em dois turnos, conforme disposto na tabela a seguir: 
LEIA-SE: 
 
6.1 As Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no município de Fortaleza/CE, nas 
datas prováveis de 11 e 12 de junho de 2022, conforme disposto nas tabelas a seguir: 

 
3- Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, 

permanecendo inalterados os demais itens do edital. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
FORTALEZA/CE, 27 de abril de 2022. 

 

 

 
FLÁVIO CLEMENTE DEULEFEU 

Diretor Presidente 
 


