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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº. 009/2018 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
Auxiliar Laboratório Desejável experiência com

Coletar e analisar material biológico
para procedimentos laboratoriais.

44

R$1.842,89**

00

05

30

R$ 2.736,15**

00

05

analises clínicas. Completo
ensino técnico na área.
Graduação completa em
Assistente Social

serviço social. Experiência
mínima de 6 (seis) meses
na área hospitalar.

Prestar serviços sociais orientando os
Usuários, familiares, rede social,
instituições sobre direitos e deveres
(normas, códigos e legislação),
serviços e recursos sociais e
programas de educação; planejar,
coordenar e avaliar planos, programas
e projetos sociais.

,

Graduação
Biomédico (a)

biomedicina.

em Acompanhar equipe do laboratório.
Desejável Análises clínicas e emissão dos

completa

experiência
em
rotinas exames laboratoriais. Entre outras
atividades inerentes ao cargo.
laboratoriais hospitalar.
Graduação
Fisioterapia,

completa
registro

pacientes;
em Atender
de diagnósticos específicos;

44

R$2.894,80**

00

05

30

R$ 2.332,00**

00

05

Realizar
Analisar

classe ativo. Experiência na condições dos pacientes; Desenvolver
programas de prevenção, promoção
área hospitalar mínima de 6
de saúde e qualidade de vida.
(seis) meses.
Fisioterapeuta

Participar de projetos de educação
continuada

junto

a

equipe

multidisciplinar. Realizar ações de
intervenção,

recuperação

e

reabilitação do paciente, utilizando
protocolos

e

procedimentos

específicos da fisioterapia.

,

Participação ativa junto à Unidade de
Alimentação e Nutrição (UAN), desde
Nutrição.
Experiência o atendimento ao Usuário, ao
programa de saúde do colaborador e à
mínima de 6 (seis) meses na
empresa
terceirizada,
participar
área hospitalar.
ativamente da equipe multidisciplinar
Graduação

Nutricionista

completa

em

44

R$ 3.719,48**

00

05

44

R$ 2.332,00**

00

05

Graduação em Psicologia, Atuar em atividades ligados a saúde
Psicólogo (a)

registro

Hospitalar

Experiência mínima de 6 distúrbios emocionais e mentais e de
(seis)

de

classe

meses

na

ativo. mental.

Diagnosticar

e

avaliar

área adaptação social, elucidando conflitos

Hospitalar ou Saúde Mental.

e questões e acompanhando os
Usuários durante o processo de
tratamento/internação.

*** Remuneração base, acrescida de Insalubridade e Assiduidade.
** Remuneração base, acrescida apenas de Insalubridade.
* Remuneração base, acrescida apenas de Assiduidade.
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Marco Aurélio Mesquita Leite
Gestor de RH - HEELJ

