OFERTA DE EMPREGO
A Santa Casa da Misericórdia de Mafra está a recrutar:

Enfermeiro(a) (m/f)
Requisitos mínimos da função: habilitações literárias ao nível da Licenciatura em Enfermagem.
Perfil: sentido de responsabilidade, capacidade de trabalho em equipa e bom relacionamento
interpessoal, espírito de iniciativa, capacidade de relacionamento humano e de proximidade para
com os utentes, ser diligente, ter capacidade de gestão de tempo e capacidade de gestão de
recursos.
Atribuições e responsabilidades: colaborar no acolhimento do utente e familiares; colaborar na
interligação entre a família e utente, de modo a facilitar a integração da família nos cuidados
prestados; prestar informações aos familiares dos utentes, relativas ao seu estado de saúde;
colaborar na coordenação de todas as consultas médicas dos utentes (marcação, transporte,
acompanhante); prestar cuidados de Enfermagem aos utentes de acordo com as suas necessidades
e prescrição médica; cuidar do bem-estar e conforto dos utentes, assegurando a satisfação das
suas necessidades de vida diária; assegurar e vigiar a administração de terapêutica aos utentes e
efetuar os tratamentos de acordo com a prescrição médica estabelecida; participar nas reuniões
de equipa multidisciplinar; colaborar na gestão e intervenção em situações de agudização e
emergência; fazer os registos de enfermagem adequados; assegurar os cuidados pós morte;
colaborar no levantamento de necessidades de material e equipamento a adquirir para a
prestação de cuidados de enfermagem; receber e conferir todas as requisições de medicação e
material clinico; realizar formação continua; registar e informar as Chefias e o Médico responsável
do utente de todas as ocorrências; zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos e
materiais sob sua responsabilidade; cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno e normas de
segurança da instituição.
Competências: ter espírito de iniciativa; saber e conhecer o funcionamento dos equipamentos que
utiliza diariamente; capacidade de trabalho em equipa; bom relacionamento interpessoal; ter
sentido de responsabilidade; ter capacidade de relacionamento humano e de proximidade para
com os utentes; ser diligente; ter capacidade de gestão de tempo; ter capacidade de gestão de
recursos e saber decidir em situações de emergência a melhor forma de agir.
Condições: remuneração compatível com a função, conforme legislação vigente.

Candidaturas: entregar, pessoalmente, carta ou curriculum em envelope
fechado dirigido à Direcção Administrativa e Financeira, ou responder por
email para s.c.m.m@scmmafra.pt

