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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº. 006/2018 IBGH - HEELJ
ANEXO I QUADRO DE VAGAS

Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do Cargo

Jornada

Remuneração

QTD de

Cadastro

Semanal

Base

vaga

Reserva

Imediato

Condutor

Ensino

Hospitalar

Completo

(Maqueiro)

Iniciar com revista dos equipamentos
de trabalho, maca e cadeiras de
rodas,
mantendo
limpos
e
organizados;
Fundamental Auxiliar enfermagem com Usuários; 44
Cobrar da empresa terceirizada a
lavagem das macas e cadeiras de
rodas nos dias de rotina. Encaminhar
Usuários para as áreas solicitadas;
Transporte
de
Usuários
em
dependências internas e externas.

R$ 1.013,00***

00

10

,

Ensino

Fundamental

Completo. Carteira Nacional
de Habilitação (CNH B/D)
Motorista
Ambulância

de

Curso

de

Emergência.
pelo

Órgão

transito.

Urgência

Reconhecido
Oficial

de

Experiência de 1

(um) ano como motorista.

Camareira

e

Ensino Médio Completo

Controlam, programa e coordenam
operações de transportes em geral;
acompanham

as

embarque,

operações

transbordo

de 44
e

R$ 1677,06***

00

10

R$ 1013,00***

00

05

desembarque de pessoas, Verificam
as condições de segurança dos meios
de

Transportes

e

equipamentos

utilizados.
Participar
da
programação
da
assistência de hotelaria e rouparia
dos
leitos
em
assistência
à
Enfermagem. Retirar roupas de cama
e realizar a desinfecção terminal, 44
quando alta.
Trocar as roupas de cama, banho e
individual, dos usuários todas as
manhãs ou sempre que necessário;
Recolher toda roupa suja das
enfermarias.

,

Desejável
área
Assistente
Administrativo

desejada

experiência

na Desenvolver

atividades

administrativa administrativas auxiliando a gestão 44
no
contexto hospitalar.

hospitalar.

R$ 1.200,00***

02

05

R$ 2.821,00***

00

10

Conhecimento

avançado em pacote office.
Ensino Superior Completo
em Enfermagem. Registro
no

conselho

de

classe.

Experiência mínima de 6
Enfermeiro (a)

meses
Hospitalar.

em

Unidade

Organização e direção dos serviços
de enfermagem e de suas atividades
técnicas e auxiliares nas empresas
prestadoras
desses
serviços
Planejamento,
organização,
coordenação, execução e avaliação
dos serviços da assistência de 44
enfermagem; Cuidados diretos de
enfermagem a Usuários graves com
risco
de
vida;
Cuidados
de
enfermagem de maior complexidade
técnica e que exijam conhecimentos
de base científica e capacidade de
tomar decisões imediatas.

,

*** Remuneração base, acrescida de Insalubridade e Assiduidade.

** Remuneração base, acrescida apenas de Insalubridade.
* Remuneração base, acrescida apenas de Assiduidade.
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Gestor de RH – HEELJ

