UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Superintendência de Recursos Humanos
DESCRIÇÃO DO CARGO/PERFIL
CARGO

CATEGORIA

Técnico Universitário

I

PERFIL
Operador de Equipamentos de
Eletroencefalografia e Neurofisiologia

PADRÃO
INICIAL

PADRÃO
FINAL

CARGA HORÁRIA

UNIDADE

I

X

40 horas/semanais

Saúde

DESCRIÇÃO SUCINTA
Realizar exames de eletroencefalografia, vídeo eletroencefalografia, polissonografia e demais exames de
diagnóstico em neurofisiologia com produção de imagens e gráficos funcionais.
ATIVIDADES DO PERFIL


Preparar as salas e aparelhos para a realização dos exames de eletroencefalografia, vídeo EEG e
polissonografia;



Preparar e instruir o paciente explicando sobre o exame, fazendo com que ele fique relaxado, em
posição para o registro, e colocar eletrodos e/ou sensores necessários ao traçado;



Ajudar o paciente quando estiver em maca ou cadeira de rodas;



Fazer a colocação de eletrodos segundo o sistema internacional 10-20, adaptado para os diversos
tipos de traçados eletroencefalográficos e polissonográficos;



Manipular os aparelhos de eletroencefalografia, polissonografia e vídeo EEG, competindo-lhes o
registro e o domínio dos aspectos referentes ao software usado;



Obter o traçado de acordo com a solicitação médica;



Ser capaz de reconhecer e controlar artefatos nos diversos ambientes de registro, para obtenção de
um traçado sob boas condições técnicas;



Ser capaz de reconhecer uma crise convulsiva ou qualquer outra condição de risco de vida, e solicitar
ajuda assegurando a integridade do paciente;



Saber realizar os primeiros socorros;



Manter as anotações adequadas nos relatórios técnicos referentes ocorrências durante o exame;



Interagir de forma harmônica com os profissionais médicos, de enfermagem e administrativos, para o
bom andamento do serviço;



Cuidar da limpeza dos materiais e da organização da sala de exames;



Realizar as atividades segundo as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança;



Executar outras atividades correlatas, compatíveis com a atividade profissional.
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ATIVIDADES DO PERFIL (continuação)

REQUISITOS
ESCOLARIDADE

REGISTRO PROFISSIONAL

Nível Médio Completo

Não há exigência

ESPECIALIZAÇÃO

OUTROS

Possuir conhecimentos em informática (Noções básicas de informática, internet e windows)
OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PERFIL
AEDA Nº

LEI

DATA DE PUBLICAÇÃO

-

4.796/2006

29/06/2006

REVISÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
LEI REGULAMENTADORA

Obs.: Podem ser solicitadas outras exigências vinculadas ao exercício do cargo/perfil contempladas no
edital de regulamentação do concurso público.
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