PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE
COLABORADORES
EDITAL Nº. 11/2018 IBGH - HURSO
ANEXO I QUADRO DE VAGAS
Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do Cargo

Jornada

Remuneração

QTD de

Cadastro

Semanal

Base

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
unidade sob sua responsabilidade.

07:00 às 19:00
ou das 19:00 às

R$ 2.877,42

0

20

R$ 1.167,02

0

3

07:00

informática básica e primeiros socorros.
Registro no conselho de classe.
Ensino Médio Completo. Desejável
Cozinheiro (a)

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.

07:00 às 19:00
ou 19:00 às
07:00

Profissional que atua em equipes de saúde,
Graduação em Biomedicina.

nas atividades de diagnóstico laboratorial.

36 h

R$ 2.369,02

Experiência de 6 meses na função. Identifica, classifica e estuda os agentes
Biomédico(a)

Conhecimento em Informática. Registro causadores

de

enfermidades,

4

R$ 2.566,33

1

3

R$ 1.322,63

1

2

possui

formação generalista, humanista, crítica e

no conselho de classe.

0

reflexiva, para atuar em todos os níveis de

44 h

R$ 2.894,80

atenção à saúde, com base no rigor
científico e intelectual.
Atender

usuários

habilitação
Graduação em Terapia Ocupacional.

e

para

prevenção,

reabilitação

utilizando

protocolos e procedimentos específicos de

área terapia

ocupacional,

realizando

Terapeuta

Desejável

Ocupacional

hospitalar.

diagnósticos

Registro em Conselho de classe.

condições dos usuários para orientá-los e

experiência

na

específicos,

07:00 às 13:00

analisando

familiares. Desenvolvendo programas de
prevenção, promoção de saúde e qualidade
de vida.
Atender
Ensino Médio Completo. Experiência de internos
Auxiliar de
Almoxarifado

as
e

solicitações
externos,

dos

clientes

recebendo 220 h – 08:00 às

6 meses em almoxarifado e/ou controle mercadorias conferindo-as com ordem de
e

manutenção

de

Conhecimento em informática.

estoque. compras e nota fiscal, entregando conforme

18:00

requisição,

controlando

de

maneira

eficiente o estoque.

Técnico em Laboratório, Biomédico ou
Biólogo.
Assistente de
Laboratório

Desejável

laboratório

ou

ter

atuado

realizado

em Realização de testes pré-transfusionais e

estágios liberação

de

hemocomponentes

para

extracurriculares. Registro no conselho transfusão.

07:00 às 19:00
ou 19:00 às

R$ 2.115,79

1

3

R$ 2.275,70

0

4

R$ 2.579,67

0

3

07:00

de classe.
Prestar

assistência

Graduação em Farmácia. Experiência farmacovigilância,
Farmacêutico

técnica,

monitoração

e

de 6 meses na função. Conhecimento fiscalização da quarentena, controle de

20h

em Informática. Registro no conselho de psicotrópicos e entorpecentes, avaliação
classe.

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

Fisioterapeuta

GERAL - Pós Graduação nas áreas de fisioterapêuticas com a finalidade de auxiliar

07:00 às 13:00

Fisioterapia Cardio - Respiratória e/ou na manutenção das funções vitais, através

ou 13:00 às

Fisioterapia em Terapia Intensiva. Pós da prevenção e/ou tratamento das doenças

19:00h

Graduação em Terapia Intensiva em cardio-pulmonares,
Pediátrica. Clínica Médica e Cirúrgica - osteomuscular,

neurológica,

circulatórias,
reduzindo

Especialização

em

ortopedia

traumatologia. Experiência 06 meses.

Nutricionista

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

6 horas diárias

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

de Segunda à

Graduação em Nutrição Clínica.

princípios da nutrição.

R$ 2.745,97

1

4

R$ 3.219,38

0

2

R$ 543,04

1

2

Sábado

Participar da elaboração e implementação
da política de saúde e segurança do
Enfermeiro (a) do
Trabalho

Superior

em

Enfermagem. trabalho, desenvolver ações educativas e

Pós-Graduação ou Especialização em preventivas visando proporcionar melhor

220h –
8:00 às 18:00

Enfermagem do Trabalho. Desejável qualidade de vida aos colaboradores.
experiência de 06 meses.

Auxiliar o Médico do Trabalho nos exames
admissionais, periódicos e demissionais,
retorno ao trabalho e outros no que diz
respeito

à

estrutura

e

documentação

pertinente.
Apoiar as atividades do Serviço/ Unidade no
Aprendiz
Administrativo

Ensino

Médio

Completo. que se refere à organização de documentos

12:00 às 17:00

Idade entre 18 e 24 anos.

e atividades administrativas sob orientação

de Segunda à

Informática básica.

do líder responsável. Sua permanência e

Sexta-feira

atuação restringe-se apenas às áreas
administrativas do Hospital.

Curso de instrumentação cirúrgica. Desempenhar atividades e tarefas de
Experiência de 6 meses na função. instrumentação cirúrgica garantindo assim
Instrumentador

Registro no conselho de classe.

a segurança e qualidade da assistência
prestada.

RECURSOS HUMANOS

07:00 às 19:00

R$ 2.334,08

0

3

