PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº. 001/2019 IBGH – HEELJ - PIRENÓPOLIS
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
OBS: INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO (DOCUMENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS) FAVOR CONSULTAR
O ITEM DE Nº 2 DO EDITAL 001/2019 NO SITE HEELJ.ORG.BR
Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do

Jornada

Remuneração

QTD de

Cadastro

Cargo

Semanal

Base

vaga

Reserva

Imediato
Recepcionar, acolher o usuário
com excelência, trabalhar com
o

sistema

Ensino Médio Completo e
informática básica

informática

implantado.

Realizar

agendamento

de:

consultas
Recepcionista

de

arquivar

e

o

exames,

procedimentos;
documentos;

alimentar planilhas no excel;
levantar indicadores do Setor,
cadastrar

usuários,

retirar

senhas; cuidar com afinco da
integralidade dos prontuários
médicos.

01
44

R$ 1.054,68***

25

Dispensar
medicamentos/materiais

de

acordo com prescrição médica;

Assistente de Farmácia

Ensino Médio, com

alimentar planilhas e o sistema

experiência na área,

de gestão hospitalar, gerenciar

desejável: cursando ensino

o

controle

através

44

R$1.243,79***

44

R$1.842,89***

04

10

de

superior em áreas correlatas.

ferramentas

disponibilizadas,

Conhecimento avançado em

realizar rotinas administrativas.

pacote office.

Demais atividades inerentes ao
Setor.
Coletar e analisar material

Desejável experiência com
Auxiliar de Laboratório

Análises Clínicas. Completo
Ensino Técnico na área.
Conhecimento avançado em
pacote office

biológico para procedimentos
laboratoriais;

lançar

01

05

01

03

resultados de exames no
sistema. Demais atividades
inerentes ao Setor.
Acompanhar juntamente com o

Analista IV/Analista
Contábil

Cursando ou Ensino Superior

coordenador os registros das

em Contabilidade

Notas

Fiscais,

Auxiliar

o

corporativo na apuração dos
postos
Organizar
efetuar

das

demandas;

documentos
sua

e

classificação

contábil; Arquivar documentos

44

R$ 2.578,66***

e enviar documentos; auxiliar
na fiscalização de contratos ao
qual for necessário; auxiliar na
montagem do processo de
pagamento.
Acompanhar juntamente com o
Coordenador
alinhamento
dispensação,
Analista I/
Analista de
Suprimentos

Cursando ou Ensino Superior
em Logística ou áreas
afins.

do
de

Setor
fluxos

controle

o
de
de

temperatura

de

ambiente,

organização

de

estoque,

abastecimentos de fármacos,
medicamentos

e

correlatos,

acompanhamento de guias de
solicitação de itens e envios de
NF.
*** Remuneração base, acrescida de Insalubridade e Assiduidade.
** Remuneração base, acrescida apenas de Insalubridade.
* Remuneração base, acrescida apenas de Assiduidade.

44

1556,93***
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05

