PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº. 001/2019 IBGH – HEJA
ANEXO I QUADRO DE VAGAS

Cargo

Assistente
I/Administrativo

Analista IV/RH

Pré-requisitos

Ensino Médio Completo.
Desejável cursar ensino
superior em administração
e/ou áreas afins.
Necessário conhecimento
pacote office e redação.
Experiência de 06 (seis)
meses
em
áreas
administrativas.
Ensino Superior Completo
em Psicologia, Gestão de
RH, Administração e/ou
áreas afins. Conhecimento
em
metodologia
de
avaliação de desempenho,
cargos
e
salários.
Experiência de 06 (seis)
meses em gestão de
pessoas.

Resumo das Atribuições do

Jornada de

Remuneração

Cargo

Trabalho

Base

Apoiar
as
atividades
de
Administração,
receber 08:00 às 18:00
documentos, acompanhar e
realizar
procedimentos
operacionais de administrativo.
Realizar estatística, tabular e
processar dados produzindo
planilhas de indicadores e
relatórios/atas,
arquivo
de
documentos.
Recrutamento
e
Seleção.
Planejamento, coordenação e 08:00 às 18:00
aplicação
de
treinamentos.
Acompanhamento e avaliação
dos contratos de experiência.
Buscar melhorias nas condições
de trabalho que possibilitem um
bom ambiente organizacional.
Contribuir para tomada de
decisões. Apuração e análise
indicadores de RH.

Vagas

Cadastro

Imediatas

Reserva

R$ 1.144,28*

00

10

R$ 2.681,80*

01

02

Analista III/Suprimentos

Recepcionista

Auxiliar de Nutrição

Auxiliar de Cozinha

Ensino
Superior
ou
cursando em Administração
e/ou
áreas
afins.
Experiência de 06 (seis)
meses na função. Vivência
em área Hospitalar será um
diferencial. Conhecimento
pacote office.

Ensino Médio completo.
Necessário conhecimento
pacote office e redação.
Experiência de 06 (seis)
meses
na
função
administrativa.
Ensino Médio Completo.
Desejável experiência com
auxiliar de cozinha ou de
nutrição.

Organizar e monitorar o controle
de compras e de consumo de 08:00 às 18:00
suprimentos
do
Hospital.
Elaborar
planilhas
de
acompanhamento a fim de
fornecer informações de suporte
às decisões gerenciais. Realizar
o acompanhamento do processo
de entrega dos suprimentos e o
cumprimento final de todas as
condições
negociadas.
Dar
entrada em
notas fiscais.
Acompanhar o processo de
devolução
de
mercadorias
entregues em desacordo com o
pedido.
Atender os serviços de recepção
ligados
ao
sistema
de Escala 12x36
informática implantado. Acolher
o Usuário com excelência em
todos os atendimentos.

Trabalhar junto ao nutricionista
auxiliando nas tarefas. Elaborar
mapas de controle de número e
tipos de dietas. Acompanhar a
distribuição de refeições aos
comensais. Manter atualizadas
as folhas de alimentação das
copas.
Ensino
Fundamental Auxiliar os profissionais do
Completo. Experiência de serviço, nos procedimentos,
06 (seis) meses na área preparo dos alimentos e na
correspondente.
montagem de pratos. Verificar a
qualidade
dos
gêneros
alimentícios, minimizando risco
de contaminação. Trabalhar em

R$ 2.277,01*

00

02

R$ 1.100,00*

00

05

Escala 12x36

R$ 1.080,00*

00

05

Escala 12x36

R$ 1.080,00*

00

05

Técnico de
Enfermagem

Técnico
em Radiologia

Técnico em
Segurança do
Trabalho

Curso
Técnico
em
Enfermagem.
Conhecimento em primeiros
socorros
e
informática.
Registro no conselho de
classe ativo. Experiência de
06 (seis) meses na função
em unidades hospitalares.

Curso
Técnico
em
Radiologia.
Uso
de
Softwares
e
Planilhas
Eletrônicas. Registro no
conselho de classe ativo CONTER. Experiência de
06 (seis) meses na função
em unidades hospitalares.

Curso
Técnico
em
Segurança do Trabalho.
Necessário conhecimento
pacote office e redação.
Experiência de 06 (seis)
meses de experiência no
cargo.

conformidade com as normas e
procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene e
saúde.
Executar ações assistenciais de
Enfermagem. Cumprir protocolos
assistenciais.
Participar
de
capacitação,
orientação
e
supervisão do trabalho de
Enfermagem em grau auxiliar,
assim como da equipe de saúde.
Observar,
reconhecer
e
descrever sinais e sintomas.
Realizar os procedimentos com
precaução padrão e segurança.

Escala 12x36

Realizar exames de diagnóstico
ou de tratamento; processar 24hs semanais
imagens e/ou gráficos; planejar
atendimento; organizar área de
trabalho,
equipamentos
e
acessórios;
operar
equipamentos; preparar Usuário
para exame de diagnóstico ou
de
tratamento;
atuar
na
orientação
de
Usuários,
familiares
e cuidadores
e
trabalhar com biossegurança.
Participar da elaboração e
implementar política de saúde e 08:00 às 18:00
segurança do trabalho. Realizar
diagnóstico da situação de SST
da Unidade. Identificam variáveis
de
controle
de
doenças,
acidentes, qualidade de vida e
meio ambiente. Desenvolver
ações educativas na área de

R$ 1.196,46*

12

18

R$ 2.183,60*

00

10

R$ 1.889,60*

01

03

Analista II/Financeiro
Local: Sede IBGH –
Goiânia-GO

Analista II/Contábil
Local: Sede IBGH –
Goiânia-GO

saúde e segurança do trabalho;
integrar
processos
de
negociação.
Participar
da
adoção
de
tecnologias
e
processos
de
trabalho.
Investigar, analisar acidentes de
trabalho e recomendar medidas
de prevenção e controle.
Ensino Superior Completo Realizar rotinas do financeiro e
ou
cursando
em responsável pela prestação de 08:00 às 18:00
Administração,
contas
para
órgãos
Contabilidade e/ou áreas fiscalizadores.
afins. Experiência de 06
(seis) meses de experiência
em rotinas financeiras.
Ensino Superior Completo
ou
cursando
em
Contabilidade e/ou áreas
afins. Experiência de 06
(seis) meses de experiência
em rotinas contábeis.

Conciliação das contas do
Balancete; Analisar o balancete
mensal
e
demonstrações
contábeis, propondo soluções
para
as
inconsistências
levantadas; Acompanhar os
procedimentos
financeiros
(pagamentos e financeiros).
Elaborar
as
demonstrações
contábeis e financeiras; Elaborar
relatórios
de
contabilidade
(despesas, contas, fluxos, etc.);
Acompanhar
e
validar
as
obrigações acessórias.

08:00 às 18:00

R$ 1.922,80**

01

02

R$ 1.922,80**

01

02

* Remuneração base: será acrescido de insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno
** Remuneração base: será acrescido de assiduidade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno

