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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES  

EDITAL Nº. 002/2018 IBGH - HEELJ 

ANEXO I QUADRO DE VAGAS 

Cargo Pré-requisitos Resumo das Atribuições do 

Cargo 

Jornada 

Semanal 

Remuneração 

Base  

QTD de 

vaga 

Imediato 

Cadastro 

Reserva 

 

 

 

Condutor Hospitalar 

(maqueiro) 

 

 

 

Ensino Fundamental 

Completo  

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.  

 

 

 

44 

 

 

 

R$ 1.013,00*** 

 

 

 

01 

 

 

 

10 

Recepcionista Ensino Médio Completo e 

informática básica 

Atender os serviços de 
recepção ligados ao sistema de 
informática implantado.  
Acolher o Usuário com 
excelência no atendimento. 

44 R$ 1.034,00*** 
02 15 
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Auxiliar Administrativo 
 

Desejável experiência na 

área administrativa desejada 

no contexto hospitalar. 

Conhecimento avançado em 

pacote office. 

Desenvolver atividades 

administrativas auxiliando a 

gestão hospitalar.  

44 R$ 1.034,00*** 02 03 

 

Analista Administrativo II 
 

Superior completo ou em 

andamento área de 

Administração, Ciências 

Contábeis e Economia. 

Experiência comprovada na 

área Administrativa ou 

Financeira no contexto 

hospitalar de 06 meses. 

Conhecimento intermediário 

no pacote office. 

Acompanhar as atividades da 

Sede a nível corporativo, 

responsável por processos 

internos na área de auditoria e 

controle interno, financeiro 

entre outras atividades 

inerentes ao cargo.  

44 R$ 1.500,00 00 05 

 

Analista Administrativo 

Desejável experiência na 

área administrativa jurídica 

desejada no contexto 

Acompanhar processos,  
elaborar cartas, notificações, 
contratos e recursos 
administrativos em geral na 
Sede. Suporte em editais de 
licitação, elaboração, 
análise e controle de 

44 R$ 2.500,00 
01 03 
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hospitalar. Conhecimento 

avançado em pacote office 

procurações, recursos 
administrativos. Mantém 
interface entre empresa e 
escritórios externos. 

Técnico em Radiologia  Curso Técnico em Radiologia 

Completo, Registro no 

Conselho de Classe ativo e 

experiência mínima de 6 

(seis) meses em Radiologia 

Hospitalar. 

 
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.  
 

24 R$ 2.120,00** 
02 03 

Médico dermatologista  Superior em medicina, 

especialista em dermatologia 

devidamente regularizado 

pelo CRM.  

Realizar atendimentos clínicos 
e cirúrgicos em dermatologia. 
Outras atividades inerentes ao 
cargo.  

20  R$ 6.500,00 
01 02 
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Marco Aurélio Mesquita Leite 

Gestor de RH - HEELJ 

Auxiliar de Almoxarifado Ensino Médio Completo e 

informática básico. 

Desejável experiência com 
controle de estoque e rotinas 
administrativas. Outras 
atividades inerentes ao cargo. 

44 R$ 1.200,00 
01 05 

Camareira Ensino Médio Completo. 
Desejável experiência como 
careira e organização de 
enxoval hospitalar. 
Acompanhar entrega de 
rouparia para lavanderia. 
Outras atividades inerentes ao 
cargo. 

44 R$ 1.013,00 
00 05 

 

     

 

 

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

** Remuneração base, acrescida apenas de Insalubridade. 

* Remuneração base, acrescida apenas de Assiduidade. 


