
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

EDITAL Nº.  001/2020 -  IBGH 

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

 

OBS: INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO (DOCUMENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS) FAVOR CONSULTAR O ITEM DE Nº 2 DO EDITAL 001/2020 

NO SITE www.heelj.org.br 

 

Cargo 

 

Pré-requisitos 

 

Resumo das Atribuições do Cargo 

 

Jornada 

Semanal 

 

Remuneração 

Base 

 

Vaga 

Imediata 

 

Cadastro 

Reserva 

 

 

Analista de 

Departamento de 

Pessoal 

Ensino Superior Completo 

(áreas afins). Mínimo 6 meses 

de experiência em 

Departamento de Pessoal, 

Conhecimento em Sistemas de 

Fechamento de Folha, 

desejável com o Programa RM 

TOTVS. 

Responsável por toda a rotina de Folha de Pagamento, cálculos 

e encargos, além de homologação de rescisões, admissões, 

atendimento aos colaboradores; conhecer da legislação 

trabalhista previdenciária incluída desoneração da folha de 

pagamento e demais atividades inerentes ao cargo. 

 

44 horas 

 

R$ 2.277,01** 

 

00 

 

10 

 

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. 

 

44 horas 

 

R$1.293,54** 

 

00 

 

15 

 

 

 

  



 

 

Assistente de 

Farmácia 

Ensino Médio Completo. 

Conhecimento avançado em 

pacote office. Experiência 

mínima de 06 (seis) meses em 

farmácias varejistas e/ou 

hospitalares. 

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. 

 

44 horas 

 

R$1.293,54** 

 

00 

 

10 

 

Auxiliar de 

Manutenção 

Ensino Fundamental Completo. 

Experiência mínima de 06 (seis) 

meses em manutenção predial. 

Executar trabalhos em alvenaria, concreto, pinturas, 

hidráulica e outros materiais, reformar ou reparar prédios e 

obras similares, executar tarefas manuais na construção civil 

para auxiliar na edificação e reformas, desempenhar outras 

atribuições pertinentes ao cargo. 

 

44 horas 

 

R$ 2.200,00* 

 

01 

 

10 

 

Camareira 

Ensino Médio Completo. 

Experiência mínima de 06 

(meses) na área de hotelaria. 

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. 

 

44 horas 

 

R$ 1.080,00** 

 

00 

 

10 

 

Eletricista 

Fundamental Completo. Curso 

Técnico de Eletricista. 

Experiência mínima de 06 (seis) 

meses como eletricista. 

Atuar no setor de obras, realizar manutenção e reparos, em 

todos os sistemas elétricos da unidade. Examinar, instalar, 

substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar 

componentes de redes elétricas, e demais atividades 

inerentes do cargo. 

 

44 horas 

 

R$ 2.300,00** 

 

01 

 

05 



 

 

Enfermeiro (a) 

Ensino Superior Completo em 

Enfermagem. Registro ativo no 

Conselho de Classe. Experiência 

mínima de 06 (seis) meses em 

Centro Cirúrgico. 

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 de assistência de 

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. 

 

44 horas 

 

R$ 2.992,51* 

 

00 

 

10 

 

Fonoaudiólogo (a) 

Ensino Superior Completo em 

Fonoaudiologia.  

Experiência mínima de 06 (seis) 

meses na área hospitalar. 

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, 

utilizando protocolos e procedimentos específicos de 

fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e 

diagnóstico fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; 

desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e 

qualidade de vida.  

 

30 horas 

 

R$ 3.133,36** 

 

00 

 

05 

 

 

Psicólogo (a) 

Hospitalar 

Ensino Superior Completo em 

Psicologia. Registro ativo no 

Conselho de Classe.  Experiência 

mínima de 06 (seis) meses na 

área hospitalar ou Saúde Mental. 

Atuar em atividades ligados a saúde mental. Diagnosticar e 

avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação 

social, elucidando conflitos e questões e acompanhando os 

Usuários durante o processo de tratamento/internação. 

 

 

44 horas 

 

R$ 3.172,00** 

 

00 

 

05 

  



 

 

 

Técnico (a) em 

Enfermagem 

Curso Técnico em Enfermagem. 

Registro ativo no Conselho de 

Classe. Experiência mínima de 

06 (seis) meses na função em 

unidades hospitalares. 

Realizar a assistência e os cuidados aos pacientes, garantindo 

que os procedimentos sejam realizados com qualidade e 

segurança. 

 

44 horas 

 

R$ 1.196,46** 

 

00 

 

40 

 

Técnico (a) em 

Enfermagem/ 

Instrumentador 

Cirúrgico 

Curso Técnico em Enfermagem. 

Especialização em 

Instrumentação Cirúrgica. 

Registro ativo no Conselho de 

Classe. Experiência mínima de 

06 (seis). 

Desempenhar atividades técnicas e instrumentação cirúrgica, 

atuar em cirurgias, organizar o ambiente de trabalho, dar 

continuidade nos plantões. Trabalhar em conformidade às 

boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. 

 

44 horas 

 

R$ 1.352,25** 

 

00 

 

10 

 

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

** Remuneração base: será acrescido de periculosidade, assiduidade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno  
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 Coordenador de RH/HEELJ 

 

Visto:  
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