
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES  

EDITAL Nº. 002/2018 IBGH - HURSO 

ANEXO I QUADRO DE VAGAS 

Cargo Pré-requisitos Resumo das Atribuições do 

Cargo 

Jornada 

Semanal 

Remuneração 

Base  

QTD de 

vaga 

Imediato 

Cadastro 

Reserva 

Vagas  

PCD: 

Auxiliar de 

Farmácia 

Ensino Médio Completo. 

Desejável 6 meses de 

experiência em farmácia 

hospitalar e/ou comercial. 

Conhecimento em informática 

básica. 

Garantir a solicitação, 

recebimento, armazenamento 

e controle de estoque de 

materiais hospitalares e 

medicamentos e atender 

solicitação dos setores. 

180 h - 

07:00 às 

19:00 ou 

das 19:00 

às 07:00 

R$1.636,23 0 3 0 

Enfermeiro(a) Ensino Superior em 

Enfermagem. Experiência 

mínima de 6 meses na 

Garantir e prestar a 

assistência de enfermagem 

aos pacientes internados na 

180 h - 

07:00 às 

19:00 ou 

R$ 2.582,37 1 10 0 



 

função em assistência 

hospitalar ou atenção 

primária. Conhecimento em 

informática básica e primeiros 

socorros. Registro no 

conselho de classe. 

unidade sob sua 

responsabilidade. 

das 19:00 

às 07:00 

Técnico(a) de 

Enfermagem 

Técnico em enfermagem. 

Experiência de 6 meses na 

função em unidades 

hospitalares. Conhecimento 

em primeiros socorros e 

informática. Registro no 

conselho de classe. 

Realizar a assistência e os 

cuidados aos pacientes, 

garantindo que os 

procedimentos sejam 

realizados com qualidade e 

segurança. 

180 h - 

07:00 às 

19:00 ou 

das 19:00 

às 07:00 

R$ 1.996,03 3 30 0 

Assistente da 

Diretoria 

Graduação em áreas 

administrativas e afins. 

Experiência de 6 meses em 

área administrativa. Pacote 

office intermediário. 

Atender todas as solicitações 

da Diretoria, bem como 

cuidar de responsabilidades 

relacionadas ao cargo, 

garantindo um serviço de 

qualidade integrado aos 

demais serviços do Hospital. 

220 h – 

08:00 às 

18:00 

R$ 2.494,26 1 0 0 



 

Psicólogo (a) 

Hospitalar 

Ensino Superior em 

Psicologia. Desejável pós-

graduação em psicologia 

hospitalar. Experiência de 6 

meses como psicóloga clínica 

e/ou hospitalar – unidades de 

saúde. Registro no conselho 

de classe. 

Realizar atendimento 

psicológico visando minimizar 

sintomas psicossomáticos e 

prestar acolhimento aos 

familiares e  usuários. 

220 h – 

08:00 às 

18:00 

R$ 2.579,77 1 1 0 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Ensino Fundamental 

Completo. 

Zelar pela manutenção da 

limpeza em toda a área 

construída do 

estabelecimento e lavar e 

secar peças do enxoval 

hospitalar utilizando 

processos manuais 

(segregação) e mecânicos, 

para eliminar as sujidades 

oferecendo aos usuários em 

perfeitas condições de 

higiene e uso. 

180 h – 

07:00 às 

19:00 ou 

das 19:00 

às 07:00 

R$ 999,28 3 5 1 



 

Auxiliar de 

Cozinha 

Ensino Fundamental 

Completo. 

Auxiliar os profissionais do 

serviço, nos procedimentos, 

preparo dos alimentos e na 

montagem de pratos. 

Verificar a qualidade dos 

gêneros alimentícios, 

minimizando risco de 

contaminação. Trabalhar em 

conformidade a normas e 

procedimentos técnicos e de 

qualidade, segurança, higiene 

e saúde. 

180 h – 

07:00 às 

19:00 ou 

das 19:00 

às 07:00 

R$ 999,28 2 4 0 

Copeiro 

Hospitalar  

Ensino Médio Completo. 
Elaborar bandejas e distribuí-
las conforme orientação 
dietoterápica.  

180 h - 

07:00 às 

19:00 ou 

das 19:00 

às 07:00 

R$ 1.083,63  2 3 0 

Comprador (a) Ensino Médio Completo. 

Experiência comprovada na 

área compras no contexto 

Ensino Médio Completo. 

Experiência comprovada na 

área compras no contexto 

220 h – 

08:00 às 

18:00 h 

R$ 2.500,00 1 1 0 



 

hospitalar de no mínimo 06 

meses. Conhecimento 

intermediário em informática 

(Word, Excel etc) 

 

hospitalar de no mínimo 07 

meses. Conhecimento 

intermediário em informática 

(Word, Excel etc) 

 

Auxiliar de 

Almoxarifado 

Ensino Médio Completo. 

Experiência de 6 meses em 

almoxarifado e/ou controle e 

manutenção de estoque. 

Conhecimento em 

informática. 

Atender as solicitações dos 

clientes internos e externos, 

recebendo mercadorias 

conferindo-as com ordem de 

compras e nota fiscal, 

entregando conforme 

requisição, controlando de 

maneira eficiente o estoque. 

220 h – 

08:00 às 

18:00 

R$ 1.296,70 0 3 0 

Instrumentador Curso de instrumentação 

cirúrgica. Experiência de 6 

meses na função. Registro no 

conselho de classe. 

Desempenhar atividades e 

tarefas de instrumentação 

cirúrgica garantindo assim a 

segurança e qualidade da 

assistência prestada. 

180 h – 

07:00 às 

19:00 

R$ 2.288,31 0 2 0 

Técnico em 

Gesso 

Formação técnica em gesso 

hospitalar. Experiência de 6 

Apoiar a assistência nos 

cuidados aos pacientes 

180 h – 

07:00 às 

R$ 2.135,76 0 2 0 



 

meses na função. conforme padrões internos de 

excelência e garantir que os 

procedimentos de gesso 

sejam com qualidade e 

segurança. 

19:00 

Cozinheiro (a) Ensino Médio Completo. 

Experiência de 6 meses com 

restaurante comercial e/ou 

cozinha industrial. 

Preparar refeições para a 

coletividade sadia e enferma , 

bem como dietas normais e 

especiais para  usuários, 

observando as  técnicas 

corretas a fim de se obter 

bons padrões de  qualidade. 

180 h – 

07:00 às 

19:00 

R$ 1.144,14 0 2 0 

Biomédico(a) Graduação em Biomedicina. 

Experiência de 6 meses na 

função. Conhecimento em 

Informática. Registro no 

conselho de classe. 

Profissional que atua em 

equipes de saúde, nas 

atividades de diagnóstico 

laboratorial. Identifica, 

classifica e estuda os agentes 

causadores de enfermidades, 

possui formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, 

180 h – 

07:00 às 

19:00 ou 

19:00 às 

07:00 

R$ 2.579,67 0 3 0 



 

para atuar em todos os níveis 

de atenção à saúde, com 

base no rigor científico e 

intelectual. 

Estoquista Ensino Médio Completo. 

Desejável experiência com 

controle de estoque. 

Conhecimento em 

informática. 

 

Responsável por armazenar 

todo tipo de mercadoria de 

forma a preservar o estoque 

em condições limpas, 

organizadas e adequadas em 

temperatura.   

220 h – 

08:00 às 

18:00 

R$ 1.296,70 0 1 0 

Técnico de 

Laboratório 

Técnico em Laboratório. 

Desejável ter atuado em 

laboratório ou realizado 

estágios extracurriculares. 

Registro no conselho de 

classe. 

Realização de testes pré-

transfusionais e liberação de 

hemocomponentes para 

transfusão. 

180 h – 

07:00 às 

19:00 ou 

19:00 às 

07:00 

R$ 2.115,79 0 2 0 

Auxiliar 

Administrativo 

Ensino Médio Completo. 

Desejável estar cursando 

ensino superior em 

Atuar com a gestão de 

documentos, monitoramento 

de resultados e facilitador de 

220 h – 

08:00 às 

18:00 

R$ 1.296,70 2 4 0 



 

 

administração e/ou áreas 

afins. Necessário 

conhecimento pacote office e 

redação. Experiência de 6 

meses em áreas 

administrativas. 

treinamentos. 

Realizar estatística, tabular e 

processar dados produzindo 

planilhas de indicadores e 

relatórios. 

Recepcionista Ensino Médio Completo.  

Conhecimento pacote office 

básico. Experiência mínima 

de 6 meses em atendimento 

ao cliente. 

Recepcionar todos os clientes 

que procurarem o Hospital de 

forma humanizada, 

providenciando todos os 

documentos necessários para 

abertura do prontuário, 

colhendo corretamente todas 

as informações cadastrais, 

orientando-os quanto ao 

funcionamento da entidade, 

bem como encaminhando 

este cliente ao local de 

atendimento. 

180 h – 

07:00 às 

19:00 ou 

19:00 às 

07:00 

R$1.636,23 0 2 0 



 

 


