PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº. 002/2019 IBGH - HURSO
ANEXO I QUADRO DE VAGAS

Cargo

Recepcionista

Porteiro (a)

Cozinheiro (a)

Pré-requisitos
Ensino Médio Completo.
Desejável
experiência
atendimento ao cliente

Resumo das Atribuições do Cargo

Recepcionar todos os clientes que
em 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.
Ensino
Médio
Completo. Controlar o fluxo de pessoas e
Experiência de 06 (seis) meses veículos
identificando-os
e
como porteiro.
encaminhando-os
aos
locais
desejados. Receber mercadorias,
volumes
diversos
e
correspondências.
Ensino
Médio
Completo. Preparar
refeições
para
a
Experiência de 06 (seis) meses coletividade sadia e enferma, bem
com restaurante comercial e/ou como dietas normais e especiais para
cozinha industrial.
usuários, observando as técnicas
corretas a fim de se obter bons
padrões de qualidade.

QTD de

QTD de

Vagas

Cadastro

Imediatas

Reserva

R$ 1.100,27*

09

09

Escala 12x36
e/ou
44hs semanais

R$ 1.100,27*

09

09

Escala 12x36

R$ 1.167,02*

00

03

Jornada Escala

Remuneração

de Trabalho

Base

Escala 12x36
e/ou
44hs semanais

Enfermeiro (a)

Fonoaudiólogo (a)

Instrumentador (a)
Cirúrgico (a)

Técnico (a) em
Refrigeração

Ensino Superior Completo em
Enfermagem.
Experiência
mínima de 06 (seis) meses na
função
em
assistência
hospitalar ou atenção primária.
Conhecimento em informática
básica e primeiros socorros.
Registro ativo no conselho de
classe.
Ensino Superior Completo em
Fonoaudiologia.
Experiência
mínima de 06 (seis) meses na
função. Desejável experiência
na área hospitalar. Registro
ativo no conselho de classe.

Curso
de
Instrumentação
Cirúrgica. Experiência de 06
(seis) meses na
função.
Registro ativo no conselho de
classe.
Ensino
Médio
Completo.
Experiência mínima de 06
(seis)
meses
com
equipamentos de refrigeração
de empresas, industriais ou
hospitalares.

Garantir e prestar a assistência de
enfermagem
aos
pacientes
internados na unidade sob sua
responsabilidade.

Supervisionar, coordenar, estudar,
pesquisar e identificar problemas ou
deficiências ligadas à comunicação
oral, empregando técnica própria de
avaliação e fazendo o treinamento
fonético,
auditivo
de
dicção,
impostação de voz e outras para
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou
reabilitação da fala.
Desempenhar atividades e tarefas de
instrumentação cirúrgica garantindo
assim a segurança e qualidade da
assistência prestada.
Avaliar e dimensionar locais para
instalação de equipamentos de
refrigeração,
calefação
e
arcondicionado. Especificar materiais e
acessórios e instalar equipamentos
de refrigeração e ventilação. Instalar
ramais de dutos, montar tubulações
de refrigeração, aplicar vácuo em
sistemas de refrigeração. Carregar
sistemas de refrigeração com fluido
refrigerante. Realizar testes nos
sistemas de refrigeração.

Escala 12x36

R$ 2.877,42*

00

07

30hs semanais

3.133,76*

01

02

Escala 12x36

R$ 2.334,08*

00

04

44hs semanais

R$ 2.500,00*

00

02

Auxiliar de Coleta

Auxiliar em Manutenção

Técnico (a) em
Manutenção Equipamento Hospitalar

Curso Técnico Completo em
Enfermagem.
Experiência
mínima de 06 (seis) meses na
área.
Registro
ativo
no
Conselho de Classe.
Ensino Médio Completo. Curso
Técnico ou cursando em
eletrotécnica. Experiência de
06 (seis) meses na área.
Ensino Médio Completo. Curso
Técnico em eletrotécnica ou
eletromecânica. Experiência de
06 (seis) meses na área.
Desejável experiência com
equipamentos hospitalares.
Ensino Médio Completo.

Aprendiz Administrativo

Assistente I/Adm
Local: Sede IBGH Goiânia

Ensino
Médio
Completo.
Desejável
estar
cursando
Ensino Superior. Pacote Office
Intermediário. Experiência de
06
(seis)
meses
com
Processamento de Dados.

Atuar na coleta de sangue e outros
materiais biológicos em laboratório
clínico.
Auxiliar o Técnico em Manutenção de
equipamento
hospitalar
nas
manutenções corretivas e preventivas
e calibração
Manutenção
de
equipamento
hospitalar
nas
manutenções
corretivas e preventivas e calibração

Apoiar as atividades do Serviço/
Unidade no que se refere à
organização de documentos e
atividades
administrativas
sob
orientação do líder responsável.
Atuar no apoio aos processos
administrativos. Receber e enviar
documentos. Organizar e digitalizar
os
arquivos
pertinentes
ao
Processamento de Dados. Manter o
sistema operacional atualizado. Entre
outras tarefas pertinentes ao cargo.

Escala 12x36

R$ 1.291,16*

01

04

44hs semanais

R$ 1.500,00*

00

03

44hs semanais

R$ 2.500,00*

00

03

25hs semanais

R$ 543,04*

00

05

44hs semanais

R$ 1.100,27**

02

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

