PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº. 003/2019 IBGH
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
OBS: INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO (DOCUMENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS) FAVOR CONSULTAR O ITEM DE Nº 2 DO EDITAL 003/2019 NO SITE WWW.HEELJ.ORG.BR

Cargo

Pré-requisitos

Resumo das Atribuições do Cargo

Assistente
II/Administrativo

Ensino
Médio
Completo.
Necessário
conhecimento
pacote
Office.
Experiência
mínima de 06 (seis) meses em
áreas administrativas.

Apoiar as atividades de Administração, receber
documentos, acompanhar e realizar procedimentos
operacionais de administrativo. Realizar estatística,
tabular e processar dados produzindo planilhas de
indicadores e relatórios/ atas, arquivo de
documentos.
Dispensar medicamentos/materiais de acordo com
prescrição médica; alimentar planilhas e o sistema
de gestão hospitalar, gerenciar o controle através de
ferramentas
disponibilizadas,
realizar
rotinas
administrativas. Demais atividades inerentes ao
setor.

Assistente de
Farmácia

Analista I/
T.I.

Ensino
Médio
Completo.
Conhecimento avançado em
pacote
office.
Experiência
mínima de 06 (seis) meses em
farmácias
varejistas
e/ou
hospitalares.
Ensino
Médio
Completo.
Desejável
estar
cursando
Superior
em
áreas
de
informática. Conhecimento em
Sistemas
de
Câmeras.
Experiência mínima de 06 (seis)
meses na área de Tecnologia da
Informação.

Estabelecer suporte técnico do sistema e dos
equipamentos do parque tecnológico, montagem e
manutenção física de servidores, cabeamento de
redes,
configuração
e
administração
e
monitoramento de rede de computador.

Jornada
Semanal

Remuneração
Base

Vaga
Imediata

Cadastro
Reserva

44 horas

R$1.293,54**

04

20

44 horas

R$1.293,54**

01

10

44 horas

R$ 1.619,21**

01

05

Analista
IV/Ensino e
Pesquisa

Camareiro (a)

Condutor
Hospitalar
(Maqueiro)

Motorista de
Ambulância

Recepcionista

Ensino
Superior
Completo
(Licenciatura
Plena)
em
Pedagogia
ou
Psicologia.
Experiência mínima de 06 (seis)
meses na área de pedagógica.
Ensino
Médio
Completo.
Experiênciamínima de 06 (seis)
meses na área de hotelaria.

Ensino Fundamental Completo.
Desejável experiência de 06
(seis)
meses
em
áreas
hospitalares.

Ensino Fundamental Completo.
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH-D). Curso de Urgência e
Emergência, reconhecido pelo
Órgão Oficial de trânsito.
Experiência de 01 (um) ano
como motorista.
Ensino Médio Completo. Pacote
Office. Experiência mínima de
06 (meses) em recepção.

Atuar nas comissões de Ensino e Pesquisa, Núcleo
de Segurança do Paciente e demais comissões da
Instituição. Demais atividades inerentes ao setor.

Participar da programação da assistência de
hotelaria e rouparia dos leitos em assistência a
Enfermagem. Retirar roupas de cama e realizar a
desinfecção terminal, quando alta. Trocar as roupas
de cama, banho e individual dos usuários todas
manhãs ou sempre que necessário; recolher toda
roupa suja das enfermarias.
Iniciar com revista dos equipamentos de trabalho,
maca e cadeiras de rodas, mantendo limpos e
organizados; auxiliar enfermagem com Usuários;
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 da Unidade de Saúde, bem como auxiliálos na sua colocação e retirada de veículos que os
transportem. Conferência das Balas de Oxigênio e
substituição.
Controlam, programa e coordenam operações de
transportes em geral; acompanham as operações de
embarque, transbordo e desembarque de pessoas,
verificam as condições de segurança dos meios de
Transportes e equipamentos utilizados.

Recepcionar, acolher o usuário com excelência,
trabalhar com o sistema de informática implantado.
Realizar o agendamento de exames, consultas e

44 horas

R$ 2.578,66**

01

05

44 horas

R$ 1.080,00**

00

10

44 horas

R$ 1.080,00**

00

10

44 horas

R$ 1.779,02**

00

10

44 horas

R$ 1.100,00**

00

25

Técnico (a) em
Radiologia

Técnico (a) em
Segurança do
Trabalho

Curso Técnico em Radiologia.
Conselho Nacional de Técnicos
em
Radiologia
–
CONTE.Experiência mínima de
06 (seis) meses na função em
unidades hospitalares.

Curso Técnico em Segurança do
Trabalho. Experiência mínima
de 06 (seis) meses em rotinas
de segurança do trabalho.
Desejável conhecimento na área
hospitalar.

procedimentos; arquivar documentos; alimentar
planilhas no Excel; levantar indicadores do setor,
cadastrar usuários, retirar senhas; cuidar com afinco
da integralidade dos prontuários médicos.
Realizar exames de diagnóstico ou de tratamento;
processar
imagens
e/ou
gráficos;
planejar
atendimento;
organizar
área
de
trabalho,
equipamentos e acessórios; operar equipamentos;
preparar Usuário para exame de diagnóstico ou de
tratamento; atuar na orientação de Usuários,
familiares e cuidadores e trabalhar com
biossegurança.
Realizar atividades ligadas a Segurança do
Trabalho, visando assegurar condições que
eliminem ou reduza ao mínimo os riscos de
ocorrência de acidente de trabalho, observando o
cumprimento de toda legislação vigente.

24 horas

R$ 2.183,60*

00

10

44 horas

R$ 1.889,60*

00

05

* Remuneração base: será acrescido de insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno
** Remuneração base: será acrescido de assiduidade e insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno

