
 
 

________________________________________________________________________________ 
Av. Jerônimo de Albuquerque, Nº 3719, Casa do Trabalhador, Calhau, São Luís/MA, CEP 65074-220 

 

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH, no uso 

de suas atribuições legais, via presidência da comissão do processo seletivo simplificado, nomeado por 

portaria nº 16/2015, publica a presente ERRATA 02/15 junto ao Edital nº 02/2015 de 13 de outubro de 2015, 

para nele fazer constar que:  

 

Onde se lê:  

 

ANEXO III 

Lotação: HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS 

Cód. 018 – Técnico de Radiologia – 36hs/sem – R$ 900,00 – 03 – 0  

 

ANEXO V – QUADRO DE REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DE CARGOS-NÍVEL SUPERIOR 

Farmacêutico Bioquímico – Atribuições: Programar, orientar, executar, supervisionar e responder 

tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de análises clínicas e de farmácia. 

Biomédico – Atribuições: Assumir chefias técnicas, assessoramento e executar trabalhos específicos e 

relacionados ao processamento semi-industrial e industrial do sangue, correlatos e realizar todos os 

procedimentos técnicos de banco de sangue, transfusão, infusão de sangue, hemocomponentes e 

hemoderivados; executar o processamento de sangue e sua sorologias; realizar exames pré e pós 

transfusionais; assumir chefias técnicas, assessorias e direção de unidades; manusear equipamentos de 

autotransfusão. 

 

Passa-se a lê:  

 

ANEXO III 

Lotação: HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS 

Cód. 018 – Técnico de Radiologia – 24hs/sem – R$ 1.381,42 – 03 – 0   

 

ANEXO V – QUADRO DE REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DE CARGOS-NÍVEL SUPERIOR 

Farmacêutico Bioquímico – Atribuições: Programar, orientar, executar, supervisionar e responder 

tecnicamente pelo desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de análises clínicas e de farmácia, 

ressaltando que as atribuições praticadas pelo Biomédico se aplicam para a categoria de farmacêutico 

bioquímico, quando lotados na HEMOMAR.  

Biomédico – Atribuições: Assumir chefias técnicas, assessoramento e executar trabalhos específicos e 

relacionados ao processamento semi-industrial e industrial do sangue, correlatos e realizar todos os 

procedimentos técnicos de banco de sangue, transfusão, infusão de sangue, hemocomponentes e 

hemoderivados; executar o processamento de sangue e sua sorologias; realizar exames pré e pós 

transfusionais; assumir chefias técnicas, assessorias e direção de unidades; manusear equipamentos de 

autotransfusão, ressaltando que as atribuições praticadas pelo Biomédico se aplicam para a categoria de 

Farmacêutico Bioquímico, quando lotados na HEMOMAR. 

 

Júlio César Bezerra Neves 

Presidente da Comissão 

 

                         Fica Homologado a presente ERRATA 02/15 ao Edital nº 02/2015. São Luís-MA, 16 de 

Outubro de 2015.  

 

Josué Almeida Vieira Filho 

Presidente da EMSERH 


