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ANEXO I QUADRO DE VAGAS
Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do

Jornada

Remuneraçã

QTD de

Cadastro

Cargo

Semanal

o Base

vaga

Reserva

Imediato
Formação Técnica

Técnico de
enfermagem

Completa e registro no
conselho de classe
(COREN). Experiência
mínima de 6 meses em
Unidade Hospitalar.

Executar ações assistenciais de
Enfermagem.
Participar
da
orientação e supervisão do
trabalho de Enfermagem em grau
auxiliar. Participar da equipe de
saúde. Observar, reconhecer e
descrever sinais e sintomas.
Medicar
usuário.
Realizar
procedimentos mais simples, com
orientação
do
Enfermeiro.
Identificar soros e punções.
Aprazar
prescrições.
Levar
prescrição na farmácia de acordo
com
a
rotina.
Realizar
desinfecção todos os dias no
início de plantão e quando
necessário. Auxiliar na limpeza
terminal no departamento de
acordo com escala previamente
elaborada.

44

R$ 1.196,46**

06
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Analista RH/DP

Ensino Superior
Completo em Psicologia,
Administração,
Contabilidade ou áreas
afins. Conhecimento
técnico DP, legislação
trabalhista e
previdenciária,
metodologia de avaliação
de desempenho, cargos
e salários. Habilidade
com gestão de pessoas,
atuação anterior sólida
em RH e DP mínima de
06 meses.

Atuar
com
processos
de
admissões
e
demissões,
controles de documentações,
folha de pagamento, controle de
ponto
eletrônico,
férias,
afastamento, abonos, rescisões,
encargos sociais (FGTS, INSS e
IR), CAGED, RAIS e DIRF.

44

R$ 2.443,72**

00

Recrutamento
e
Seleção,
Planejamento, coordenação e
aplicação
de
treinamentos.
Acompanhamento e avaliação
contrato de experiência. Buscar
melhorias nas condições de
trabalho que possibilitem um bom
ambiente
organizacional.
Contribuir para tomada de
decisões. Apuração e análise
indicadores RH e DP.

*** Remuneração base, acrescida de Insalubridade e Assiduidade.
** Remuneração base, acrescida apenas de Insalubridade.

* Remuneração base, acrescida apenas de Assiduidade.

Recursos Humanos
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