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1. DENOMINAÇÃO DO CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO: D 

REQUISITO DE QUALIFICAÇÃO PARA INGRESSO NO CARGO: 

• ESCOLARIDADE: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico 

• HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985 - Regula o exercício da profissão 

de Técnico em radiologia e dá outras providências. - Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986 - regulamenta a 

Lei nº 7.394/85. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: 

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operar aparelhos médicos e odontológicos para 

produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparar pacientes e 

realizam exames e radioterapia; prestam atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as 

atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. 

Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES TÍPICAS DO CARGO 

• Organizar equipamento, sala de exame e material: 

Averiguar condições técnicas de equipamentos e acessórios; calibrar o aparelho no seu pa-drão; averiguar a 

disponibilidade de material para exame; montar carrinho de medicamentos de  emergência; organizar câmara 

escura e clara. 

• Planejar o atendimento: 

Adaptar agenda para atendimento de pacientes prioritários; ordenar a seqüência de exames; receber pedido de 

exames e ou prontuário do paciente; cumprir procedimentos administrativos; auxiliar no planejamento de 

tratamento radioterápico. 

• Preparar o paciente para exame e ou radioterapia: 

Verificar condições físicas e preparo do paciente; providenciar preparos adicionais do paciente; retirar próteses 

móveis e adornos do paciente; higienizar o paciente; efetuar sustentação de mamas. 

• Realizar exames e ou radioterapia: 

Solicitar presença de outros profissionais envolvidos no exame; ajustar o aparelho conforme o paciente e tipo de 

exame; adequar a posição do paciente ao exame; imobilizar o paciente; administrar contraste e medicamentos 

sob supervisão médica; acompanhar reações do paciente ao contraste e medicamentos; processar filme na 

câmara escura; avaliar a qualidade do exame; submeter o exame à apreciação médica; complementar exame; 

limitar o campo a ser irradiado com placas de chumbo; tirar fotografias e slides intra e extrabucais e do corpo; 

confeccionar moldagens e modelos ortodônticos; fazer traçado cefalométrico manual ou compu-tadorizado. 

• Prestar atendimento fora da sala de exame: 

Deslocar equipamento; eliminar interferência de outros aparelhos; determinar a remoção de pessoas não 

envolvidas no exame; isolar área de trabalho para exame. 

• Finalizar exame: 

Remover o equipamento do paciente ou vice-versa; limpar o paciente após o exame; manter o paciente sob 

observação após o exame; imprimir resultado de exames, a partir do arquivo eletrônico; entregar protocolo ao 

paciente ou responsável; entregar exame ao médico, paciente ou responsável. 

Dispensar o paciente 

• Trabalhar com biossegurança: 

Providenciar limpeza e assepsia da sala e equipamentos; paramentar-se; usar EPI (luvas, óculos, máscara, 

avental, protetor de gônadas e tireóide); oferecer recursos de proteção a outros  profissionais presentes e 

acompanhantes; usar dosímetro (medição da radiação recebida); minimizar o tempo de exposição à radiação; 

substituir medicamentos e materiais com validade vencida; acondicionar materiais radioativos para transporte ou 

descarte; acondicio-nar materiais perfurocortante para descarte; submeter-se a exames periódicos. 

• Comunicar-se: 
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Instruir o paciente sobre preparação para o exame; obter informações do paciente;  orientar o paciente, o 

acompanhante e auxiliares sobre os procedimentos durante o exame; descrever as condições e reações do 

paciente durante o exame; registrar exames realizados; identificar exame; orientar o paciente sobre cuidados 

após o exame; discutir o caso com equipe de trabalho; requerer manutenção dos equipamentos; solicitar 

reposição de material. 

• Operar equipamentos computadorizados e analógicos. 

• Manipular materiais radioativos. 

• Utilizar recursos de informática. 

•Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 

2. ESTRUTURA DO CONCURSO: 

O concurso para este cargo consistirá de uma prova objetiva com 40 (quarenta) questões, sendo 20 (vinte) de 

conhecimentos gerais, cada uma valendo 1(um) ponto cada, e outras 20 (vinte) de conhecimentos específicos, 

valendo 2 (dois) pontos cada. A prova objetiva valerá de 60 (sessenta) pontos no total.  

As questões da prova objetiva serão divididas em: 20 questões de Conhecimentos Gerais (5 questões de Língua 

Portuguesa, 5 questões de Raciocínio Lógico e Quantitativo, 5 questões de Legislação e 5 questões de 

Informática); e 20 questões de Conhecimentos Específicos. 
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