PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº. 001/2019 IBGH - HURSO
ANEXO I QUADRO DE VAGAS

Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do
Cargo

Jornada Escala

Remuneração

QTD de

Cadastro

de Trabalho

Total Bruto

vaga

Reserva

Imediato
Assistente Adm III/
RH

Assistente Adm III/
SADT

Ensino Médio Completo.
Desejável
cursar
ensino
superior em administração e/ou
áreas afins.
Necessário
conhecimento
pacote
office
e
redação.
Experiência de 6 meses em
áreas administrativas.

Apoiar
as
atividades
de
Recursos Humanos, receber
documentos para admissão,
acompanhar
Integração.
Realizar estatística, tabular e
processar dados produzindo
planilhas de indicadores e
relatórios/ atas, arquivo de
documentos.
Ministrar
e
controlar
agenda
de
treinamentos.
Ensino Médio Completo.
Acompanhar
controle
de
Desejável
cursar
ensino Acesso, monitorar indicadores
superior em administração e/ou setorial, ministrar treinamentos,

08:00 às 18:00

R$ 1.387,30*

0

3

08:00 às 18:00

R$ 1.387,30*

0

3

áreas afins.
Necessário
conhecimento
pacote
office
e
redação.
Experiência de 6 meses em
áreas administrativas.
Assistente Adm III/
DP

Ensino Médio Completo.
Desejável
cursar
ensino
superior em administração e/ou
áreas afins.
Necessário
conhecimento
pacote office e redação e
conhecimento
de
Ponto
Eletrônico. Experiência de 6
meses
em
áreas
administrativas.

Assistente Adm III/
Almoxarifado

Ensino Médio Completo.
Experiência de 6 meses em
almoxarifado e/ou controle e
manutenção
de
estoque.
Conhecimento em informática.

Auxiliar de Cozinha

Ensino Fundamental Completo.

acompanhar
agenda
ambulatório e exames externos.
Realizar
atividades
administrativas de prontuário.
Elaborar
relatórios/
Atas
mensalmente.
Cadastro de colaboradores.
Processamento de folhas de
pagamento,
guias
de
recolhimento
como
FGTS,
INSS,
IRRF,
contribuições
sindicais, cálculo de Horas
Extras, DSR, PIS, FGTS/ GFIP,
DIRF,
RAIS,
CAGED,
e
conhecimento com E-social.
Apuração de registro de ponto,
e arquivos.
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.
Auxiliar os profissionais do
serviço, nos procedimentos,
preparo dos alimentos e na
montagem de pratos. Verificar a

08:00 às 18:00

R$ 1.387,30*

0

3

08:00 às 18:00

R$ 1.387,30*

1

3

Escala 12x36

R$ 1.019,27*

0

5

Analista II/NIR

Biomédico

qualidade
dos
gêneros
alimentícios, minimizando risco
de contaminação. Trabalhar em
conformidade a normas e
procedimentos técnicos e de
qualidade, segurança, higiene e
saúde.
Ensino Superior Cursando.
Garantir a organização e bom
Tempo de Experiência: em funcionamento do serviço do
rotinas administrativas da área Núcleo Interno de Regulação,
correspondente
visando contribuir para a
Assistência. Realizar e enviar a
disponibilidade de leitos para o
Complexo Regulador e Diretoria
Assistencial;
Realizar a reserva de leitos nas
unidades para os usuários
regulados;
Registrar todas as internações e
altas dos usuários no Sistema
de Regulação;
Ensino
Superior
Biomedicina.
Registro
conselho de classe.

em Profissional que atua em
no equipes
de
saúde,
nas
atividades
de
diagnóstico
laboratorial.
Identifica, classifica e estuda os
agentes
causadores
de

Escala 12x36

R$ 1.848,85*

0

3

Escala 12x36

R$ 2.894,80*

0

4

enfermidades, possui formação
generalista, humanista, crítica e
reflexiva, para atuar em todos
os níveis de atenção à saúde,
com base no rigor científico e
intelectual.
Assistente Social

Ensino Superior em Serviço Realizar pesquisas referentes
Social. Registro no conselho de às
necessidades
básicas,
classe.
competindo-lhe contribuir para
aliviar ou prevenir dificuldades
de natureza social e pessoal,
prestando
serviços
de
consultas, elaborando planos e
programas de obras sociais.

30 hs mensais

R$ 2.579,77*

0

4

Copeiro

Ensino Médio Completo.

Elaborar bandejas e distribuí-las
conforme
orientação
dietoterápica.

Escala 12x36

R$ 1.105,30*

0

5

Cozinheiro (a)

Ensino Médio Completo.
Preparar refeições para a
Experiência de 6 meses com coletividade sadia e enferma ,
restaurante
comercial
e/ou bem como dietas normais e
cozinha industrial.
especiais para
usuários,
observando
as
técnicas
corretas a fim de se obter bons
padrões de qualidade.
Ensino
Superior
em Garantir e prestar a assistência
Enfermagem.
de enfermagem aos pacientes

Escala 12x36

R$ 1.167,02*

0

5

Escala 12x36

R$ 2.877,42*

1

10

Enfermeiro (a)

Farmacêutico (a)

Fisioterapeuta

Experiência mínima de 6 meses
na função em assistência
hospitalar ou atenção primária.
Conhecimento em informática
básica e primeiros socorros.
Registro no conselho de classe.
Ensino Superior em Farmácia.
Experiência de 6 meses na
função.
Conhecimento
em
Informática.
Registro
no
conselho de classe.

internados na unidade sob sua
responsabilidade.

Prestar assistência técnica,
farmacovigilância, monitoração
e fiscalização da quarentena,
controle de psicotrópicos e
entorpecentes, avaliação das
prescrições médicas, farmácia
clínica e auxiliar na gestão da
equipe de farmácia.

Escala 12x36

R$ 4.825,05*

0

6

Ensino
Superior
em
Fisioterapia.
Desejável especialização (PósGraduação) em uma das áreas:
UTI
GERAL;
Fisioterapia
Cardiorrespiratória
e/ou
Fisioterapia
em
Terapia
Intensiva; Terapia Intensiva em
Pediátrica; Clínica Médica e
Cirúrgica;
Ortopedia
e
traumatologia. Experiência 06
meses.

Auxiliar no tratamento de
doenças através da execução
de
métodos
e
técnicas
fisioterapêuticas
com
a
finalidade
de
auxiliar
na
manutenção das funções vitais,
através da prevenção e/ou
tratamento das doenças cardio
– pulmonares, circulatórias,
osteomuscular,
neurológica, reduzindo assim a
chance
de
possíveis
complicações e o tempo de
ocupação do leito.

30 hs semanais

R$ 2.631,26*

0

10

Fonoaudiólogo

Instrumentador

Maqueiro

Psicólogo (a)
Hospitalar

Ensino
Superior
Fonoaudióloga. Registro
conselho de classe.

em Supervisionar,
coordenar,
no 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.
Curso
de
instrumentação Desempenhar
atividades
e
cirúrgica. Experiência de 6 tarefas
de
instrumentação
meses na função. Registro no cirúrgica garantindo assim a
conselho de classe.
segurança e qualidade da
assistência prestada.
Ensino Fundamental (2ª fase – Transporte de pacientes em
completa)
dependências
internas
e
externas das unidades de
saúde, bem como auxiliá-los na
sua colocação e retirada de
veículos que os transportem.

30 hs semanais

3.133,76*

0

2

Escala 12x36

R$ 2.334,08*

0

5

Escala 12x36

R$ 1.033,26*

0

6

Ensino Superior em Psicologia.
Desejável pós-graduação em
psicologia
hospitalar.
Experiência de 6 meses como
psicóloga clínica e/ou hospitalar
– unidades de saúde. Registro

220 hs mensais

R$ 2.579,77*

0

3

Realizar
atendimento
psicológico visando minimizar
sintomas psicossomáticos e
prestar
acolhimento
aos
familiares e usuários.

Técnico (a) de
Enfermagem

Técnico em Gesso

no conselho de classe.
Técnico
em
enfermagem.
Experiência de 6 meses na
função
em
unidades
hospitalares. Conhecimento em
primeiros socorros e informática.
Registro no conselho de classe.
Formação técnica em gesso
hospitalar. Experiência de 6
meses na função.

Terapeuta
Ocupacional

Ensino Superior em Terapia
Ocupacional.
Desejável experiência na área
hospitalar.
Registro em Conselho de
classe.

Assistente Adm III /
Financeiro

Ensino
Médio
Completo.
Desejável
6
meses
de
experiência
em
rotinas

Realizar a assistência e os
cuidados
aos
pacientes,
garantindo
que
os
procedimentos sejam realizados
com qualidade e segurança.

Escala 12x36

R$ 2.035,95*

0

10

Apoiar a
assistência
nos
cuidados
aos
pacientes
conforme padrões internos de
excelência e garantir que os
procedimentos de gesso sejam
com qualidade e segurança.
Atender
usuários
para
prevenção,
habilitação
e
reabilitação
utilizando
protocolos e procedimentos
específicos
de
terapia
ocupacional,
realizando
diagnósticos
específicos,
analisando
condições
dos
usuários para orientá-los e
familiares.
Desenvolvendo programas de
prevenção, promoção de saúde
e qualidade de vida.
Recebimento de Notas Fiscais
pelos prestadores de serviços e
montar processo de pagamento.

Escala 12x36

R$ 2.178,48*

0

3

30 hs semanais

R$ 2.631,26*

1

4

08:00 às 18:00

R$ 1.387,30*

0

3

Analista Adm I/
Financeiro

Analista Adm II/
Financeiro

Analista Adm IV /
Contabilidade

Financeiras.
Ensino Superior Cursando em
Administração, Contabilidade e
áreas afins. Desejável 6 meses
de experiência em rotinas
Financeiras.
Local de trabalho: Sede IBGH
(Goiânia)
Ensino Superior Completo em
Administração, Contabilidade e
áreas afins. Desejável 6 meses
de experiência em rotinas
Financeiras.
Local de trabalho: Sede IBGH
(Goiânia)
Ensino Superior Completo em
Contabilidade ou Cursando.
Experiência mínima de 06
meses.

Realizar rotinas do financeiro,
lançamentos de notas fiscais e
controle de contas a pagar,
preparação de processos para a
tesouraria
e
conciliação
bancaria.

08:00 às 18:00

R$ 1.556,93**

1

1

Realizar rotinas do financeiro e
responsável pela prestação de
contas
para
órgãos
fiscalizadores.

08:00 às 18:00

R$ 1.848,85**

1

1

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

08:00 às 18:00

R$ 2.578,66*

0

3

Técnico em
Refrigeração

Ensino Médio Completo.
Experiência com equipamentos
de refrigeração de empresas,
industriais ou hospitalares.

Pintor

Ensino Fundamental Completo.
Experiência mínima de 06
meses.
Ensino Fundamental Completo
Experiência como servente de
obras.
Ensino fundamental completo
Experiência em obras
Ensino
Médio
Completo.
Desejável
experiência
em
Farmácia
Hospitalar
e/ou
Farmácia Comercial

Auxiliar de
Manutenção
Pedreiro
Auxiliar de
Farmácia

obrigações acessórias.
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.
Executar atividades de pintura
predial de maneira preventiva e
corretiva
Garantir apoio as atividades
realizadas pela manutenção em
geral.
Manter
a
integridade
da
estrutura física do hospital.
Garantir
a
solicitação,
recebimento, armazenamento e
controle
de
estoque
de
materiais
hospitalares
e

08:00 às 18:00

R$ 2.500,00*

0

2

08:00 às 18:00

R$ 1.500,00*

0

3

08:00 às 18:00

R$ 1.500,00*

0

3

08:00 às 18:00

R$ 1.500,00*

0

2

Escala 12x36

R$ 1.668,95*

0

5

medicamentos
e
atender
solicitação dos setores.

* 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

