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ANEXO II 

DESCRIÇÕES DE CARGOS 
 
 

1. TÉCNICO DE RAIO X 
 

 Descrição Sumária 
 
• Executa exames radiológicos, sob a supervisão do médico radiologista, posicionando 

adequadamente o paciente e acionando o aparelho de raio X, para atender às requisições 
médicas. 

 

Descrição Detalhada 
 
• Seleciona os filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiografia requisitada pelo 

médico, para facilitar a execução do trabalho. 
 
• Coloca os filmes no chassi, posicionando-os e fixando letras e números radiopacos no 

filme, para bater as chapas radiográficas. 
 
• Prepara o paciente, fazendo-o vestir roupas adequadas e livrando-o de qualquer jóia ou 

objeto de metal, para assegurar a validade do exame. 
 
• Aciona o aparelho de raio X, observando as instruções de funcionamento, para provocar a 

descarga de radioatividade sobre a área a ser radiografada. 
 
• Encaminha o chassi com o filme á câmara escura, utilizando passa-chassi ou outro meio, 

para ser feita a revelação do filme. 
 
• Registra o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes, 

para possibilitar a elaboração do boletim estatístico. 
 
• Controla o estoque de filmes, contrastes e outros materiais de uso no setor, verificando e 

registrando gastos, para assegurar a continuidade dos serviços. 
 
• Mantém a ordem e a higiene do ambiente de trabalho, seguindo normas e instruções, para 

evitar acidentes. 
 
• Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 

Especificações 
 
• Escolaridade: segundo grau completo, com curso técnico de Radiologia, com inscrição no 

conselho Regional de Radiologia – CRR. 
 
• Experiência: comprovada, de um ano. 
 
• Iniciativa/Complexidade: planeja parcialmente suas atividades; executa tarefas de 

natureza complexa e especializada que exigem conhecimentos técnicos e recebe instruções 
e supervisão do superior imediato. 

 
• Esforço Físico: permanece a maior parte do tempo em pé e em movimento. 
 



Continuação Técnico de Raio X 
 
• Esforço Mental/ Visual: constante. 
 
• Responsabilidade/Dados Confidenciais: lida com informações sigilosas provenientes dos 

contatos com pacientes. 
 
• Responsabilidade/Patrimônio: pelos equipamentos, materiais e documentos que utiliza. 
 
• Responsabilidade/Segurança de Terceiros: primordial, com relação ao paciente. 
 
• Responsabilidade/Supervisão: eventualmente coordena e orienta trabalho dos seus 

auxiliares. 
 
• Ambiente de Trabalho: desfavorável; está sujeito à exposição a elementos desagradáveis e 

à radiação. 


