PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
COLABORADORES
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ANEXO I QUADRO DE VAGAS

Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do Cargo

Jornada

Remuneração

Semanal

Base

QTD de

Cadastro

vaga

Reserva

Imediato
Ensino

Superior

em

Enfermagem.

Experiência mínima de 6 meses na
função em assistência hospitalar ou
Enfermeiro(a)

atenção primária. Conhecimento em

Garantir

e

prestar

a

assistência

de

enfermagem aos pacientes internados na

07:00 às 19:00
ou das 19:00 às

unidade sob sua responsabilidade.

R$ 2.877,42

0

20

R$ 4.825,05

0

5

07:00

informática básica e primeiros socorros.
Registro no conselho de classe.
Graduação em Farmácia. Experiência Prestar

assistência

de 6 meses na função. Conhecimento farmacovigilância,
Farmacêutico

técnica,
e

07:00 às 19:00

em Informática. Registro no conselho de fiscalização da quarentena, controle de

ou das 19:00 às

classe.

monitoração

psicotrópicos e entorpecentes, avaliação

07:00

das prescrições médicas, farmácia clínica e
auxiliar na gestão da equipe de farmácia.
Superior em Fisioterapia. Desejável Auxiliar no tratamento de doenças através
especialização em uma das áreas: UTI da execução de métodos e técnicas
GERAL - Pós Graduação nas áreas de fisioterapêuticas com a finalidade de auxiliar
Fisioterapia Cardio - Respiratória e/ou na manutenção das funções vitais, através
Fisioterapeuta

Fisioterapia em Terapia Intensiva. Pós da prevenção e/ou tratamento das doenças
Graduação em Terapia Intensiva em cardio-pulmonares,
Pediátrica. Clínica Médica e Cirúrgica - osteomuscular,
Especialização

em

ortopedia

traumatologia. Experiência 06 meses.

20h

R$ 2.579,67

0

3

44h

R$ 3.719,48

0

4

30h

R$ 2.736,15

0

3

circulatórias,

neurológica,

reduzindo

e assim a chance de possíveis complicações
e o tempo de ocupação do leito.
Planejar, orientar e acompanhar toda área

Nutricionista

Superior em Nutrição. Desejável Pós- de produção e dietoterapia, seguindo os
Graduação em Nutrição Clínica.

princípios da nutrição.

Graduação completa em serviço social. Prestar serviços sociais orientando os

Assistente Social

Experiência mínima de 6 (seis) meses Usuários,

familiares,

na área hospitalar.

sobre

instituições

rede

direitos

e

social,
deveres

(normas, códigos e legislação), serviços e
recursos sociais e programas de educação;
planejar,

coordenar

e

avaliar

programas e projetos sociais.

planos,

Executar

ações

assistenciais

de

Enfermagem. Participar da orientação e
supervisão do trabalho de Enfermagem em
grau auxiliar. Participar da equipe de saúde.
Formação Técnica Completa e registro Observar, reconhecer e descrever sinais e
Técnico de
enfermagem

no

conselho

de

classe

(COREN). sintomas.

Medicar

Experiência mínima de 6 meses em procedimentos
Unidade Hospitalar.

usuário.

mais

Realizar

simples,

com

07:00 às 19:00

orientação do Enfermeiro. Identificar soros

ou das 19:00 às

e punções. Aprazar prescrições. Levar

07:00

R$ 1.196,46

0

20

R$ 1.033,26

0

5

prescrição na farmácia de acordo com a
rotina. Realizar desinfecção todos os dias
no início de plantão e quando necessário.
Auxiliar

na

departamento

limpeza
de

terminal

acordo

com

no

escala

previamente elaborada.
Iniciar com revista dos equipamentos de
trabalho, maca e cadeiras de rodas,
mantendo limpos e organizados; auxiliar
Condutor Hospitalar Ensino Fundamental Completo
(Maqueiro)

enfermagem com Usuários; Cobrar da
empresa terceirizada a lavagem das macas
e cadeiras de rodas nos dias de rotina.
Encaminhar

Usuários

para

as

áreas

44h

solicitadas; Transporte de Usuários em
dependências

internas

e externas

da

Unidade de saúde, bem como auxiliá-los na
sua colocação e retirada de veículos que os
transportem. Conferência das Balas de
Oxigênio e substituição.
Ensino Fundamental Completo. Carteira Acompanhar as atividades da área de
Nacional de Habilitação (CNH B/D) logística. Realizar escala mensal da equipe.
Motorista

Curso de urgência e

emergência. Verificar e conferir frota da Unidade. Manter

44h

R$ 1.710,60

0

5

44h

R$ 1.054,68

0

15

44h

R$ 2.332,00

0

2

Reconhecido pelo órgão oficial de contato com prestadores de serviço da área
trânsito. Experiência de 1 (um) ano de logística. Outras atividades inerentes ao
como motorista

cargo

Ensino Médio Completo e informática Atender os serviços de recepção ligados ao
Recepcionista

básica

sistema de informática implantado. Acolher
o Usuário com excelência em todos os
atendimentos.
Atuar em atividades ligados a saúde mental.

Graduação em Psicologia, registro de Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais
Psicólogo

classe ativo. Experiência mínima de 6 e

Hospitalar

(seis) meses na área Hospitalar ou elucidando
Saúde Mental.

mentais

e

de

conflitos

adaptação
e

social,

questões

e

acompanhando os Usuários durante o
processo de tratamento/internação.
Realizar tarefas simples em farmácias,
estocando e manipulando produtos já
preparados para auxiliar o farmacêutico;
Colocar etiquetas nos remédios, produtos e
Auxiliar de
Farmácia

Ensino Médio Completo e informática outros
básica

preparados

farmacêuticos;

44h

R$ 1.054,00

0

5

44h

R$ 2.838,04

0

3

44h

R$ 1.243,79

0

10

Armazenar os produtos, para facilitar a
manipulação e controle dos mesmos;
Abastecer as prateleiras com os produtos,
para permitir o rápido e permanente
atendimento.

Formação

Superior

Completa

em Coletar, preparar e analisar amostras de

Biomedicina, com registro ativo no materiais
Biomédico

biológicos;

Selecionar

conselho. Experiência mínima de 6 equipamentos e insumos para análise final
meses em Laboratório de Análises e posterior liberação e emissão de laudos,
Clinicas.

Desenvolver pesquisas técnico-científicas.

Ensino Médio Completo Experiência Desenvolver atividades administrativas no
Assistente
Administrativo II

mínima

de

administrativa.

6

meses

na

área suporte as áreas dentro da Unidade
Hospitalar. Outras atividades inerentes ao
cargo.

Realizar atividades ligadas à Segurança do
Técnico em Segurança do Trabalho. Trabalho, visando assegurar condições que
Tec. Segurança do
Trabalho

Experiência 06 meses em rotinas de eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos
segurança do trabalho.

de ocorrência de acidentes de trabalho,
observando

o

cumprimento

legislação vigente.

de

toda

44h

R$ 1.852,55

00

03

