
 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES EDITAL 
Nº. 002/2019 IBGH - HMAP 

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

 

Cargo 

 

Pré-requisitos 

 

Resumo das Atribuições do Cargo 

Jornada/ 

Escala de 

Trabalho 

Remuneração 

Total Bruto 

QTD de 

vaga 

Imediato 

Cadastro 

Reserva 

 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM  

Formação Técnica Completa. Registro 
no conselho de classe (COREN). 
Experiência mínima de 6 meses em 
serviços de pediatria. 

Executar ações assistenciais de Enfermagem. Participar da 
orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau 
auxiliar. Participar da equipe de saúde. Realizar 
procedimentos mais simples, com orientação do Enfermeiro. 
Participar do planejamento da assistência de enfermagem, 
cabendo-lhe especialmente: participar da programação da 
assistência de enfermagem, executar ações assistências de 
enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro.  

 

 

Escala 12x36 

 

         

R$1.196,46** 

 

 

 60 

 

 

 

 60 

 

 

ENFERMEIRO (A) 

Ensino Superior Completo em 
Enfermagem. Registro no conselho de 
classe. Experiência mínima de 6 
meses em Unidade Hospitalar com  
serviços de pediatria. 

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 da 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. Entre 
outras atividades pertinentes ao cargo. 

 

08:00 às 18:00 

ou  

Escala 12x36 

 

R$ 2.877,42* 

 

10 

 

10 



 
 

 

FISIOTERAPEUTA 

Graduação completa em Fisioterapia, 
registro de classe ativo. Experiência 
na área hospitalar em serviços de 
pediatria mínima de 06 (seis) meses 

Atender pacientes; Realizar diagnósticos específicos; Analisar 
condições dos pacientes; Desenvolver programas de 
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. 
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. Entre outras 
atividades pertinentes ao cargo. 

 

Escala 6x36 

        

         R$ 1.530,00*  

 

00  

 

10  

 

PSICÓLOGO (A) 

HOSPITALAR 

Graduação completa em Psicologia. 
Experiência mínima de 06 (seis) 
meses na área hospitalar. 

Prestar atendimento de psicologia hospitalar na Unidade de 
saúde, acompanhar e/ou conduzir campanhas de 
conscientização, entre outros.  Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo. 
 

 

30hs 

 

R$ 2.332,03 

 

 

00 

 

01 

 

FONOAUDIÓLOGO 

(A)  

Superior completo em 
Fonoaudiologia. Experiência mínima 
de 06 meses na área hospitalar. 
Registro no conselho de classe. 
Conhecimento pacote office. 

Responsável por atender aos pacientes seguindo os 
protocolos e procedimentos da fonoaudiologia, com foco na 
prevenção, habilitação e principalmente reabilitação dos 
pacientes; Acompanhar e orientar pacientes e familiares em 
tratamento entre outras atividades pertinentes ao cargo. 

 

30hs 

 

R$ 3.133,36* 

 

 

00 

 

 

03 

 

NUTRICIONISTA 

CLÍNICO 

Graduação completa em Nutrição. 
Experiência mínima de 06 (seis) 
meses na área hospitalar, com 
desejável experiência em pediatria, 
lactário e UTI pediátrica. 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades. 
Participar de diagnóstico interdisciplinar. Avaliação e triagem 
nutricional. Elaborar plano terapêutico de acordo com 
necessidades nutricionais, gasto energético, prescrição 
dietética e condição clínica. Realizar evolução nutricional e 
avaliação antropométrica. Realizar planejamento de 
cardápios. Promover educação continuada.  Colaborar com 
os processos de produção de refeições. Entre outras 
atividades solicitadas. 

 

44hs 

ou 

Escala 12x36 

 

R$ 4.008,40* 

 

00 

 

06 



 
 

 

FARMACÊUTICO(A) 

Graduação em Farmácia. Experiência 
de 06 meses na função. 
Conhecimento em Informática. 
Registro no conselho de classe. 

Prestar assistência técnica, fármaco vigilância, monitoração e 
fiscalização da quarentena, controle de psicotrópicos e 
entorpecentes, avaliação das prescrições médicas, farmácia 
clínica e auxiliar na gestão da equipe de farmácia.  Entre 
outras atividades pertinentes ao cargo. 

 

44hs  

ou  

Escala 12x36 

 

R$ 4.825,08* 

 

00 

 

01 

 
AUXILIAR DE 
FARMÁCIA 

Ensino Médio Completo. Desejável 6 
meses de experiência em farmácia 
hospitalar e/ou comercial. 
Conhecimento em informática básica 

Garantir a solicitação, recebimento, armazenamento e 
controle de estoque de materiais hospitalares e 
medicamentos e atender solicitação dos setores.  Entre 
outras atividades pertinentes ao cargo. 
 

 

Escala 12x36 

 

R$ 1.033,26* 

 

00 

 

01 

 

LACTARIO 

Ensino Médio Completo. Experiência 
mínima de 06 (seis) meses em 
lactário hospitalar.   

Captação de dietas, operar equipamentos relativos ao 
serviço de alimentação, receber, preparar, conservar e 
distribuir formas lácteas, hídricas e enterais, de acordo com 
as boas práticas de manipulação. Controlar entrada e saída 
de formas lácteas. Atuar e zelar pela guarda, conservação, 
manutenção, limpeza e desinfecção dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados e demais atividades que 
lhe forem solicitadas. 

Escala 12x36 R$1.196,46* 04 04 

AUXILIAR 

ADM/UTI  

Ensino médio completo. Experiência 
mínima de 06 (seis) meses na área 
administrativa. Conhecimento pacote 
office. 

Atuar no apoio aos processos administrativos das unidades 
assistenciais, Organização, controle e transporte dos 
prontuários dos pacientes, registrar formulários para o 
acompanhamento de processos, realizar registros para 
controle de metas, dentre outras atividades pertinentes ao 
cargo. 

 

Escala 12x36 

 

R$ 1.033,26 *  

 

00 

 

03 

 

COPEIRO  

Ensino Médio Completo.  Experiência 
mínima de 06 (seis) meses na área 
hospitalar. 

Atuar na captação de dietas, montar, distribuir e recolher 
dietas, suplementações e demais produtos conforme 
solicitados. Realizar a higienização de utensílios e 
equipamentos. Atender a legislação vigente e seguir as boas 
práticas de manipulação.  Recolher e pesar, resíduos gerados 
inerentes a atividades do setor. Manter o local de trabalho 
sempre organizado e limpo, contribuir com os registros 

 

Escala 12x36 

 

R$ 1.033,26* 

 

04 

 

04 



 
 

      

 

pertinentes ao setor e demais atividades que lhe forem 
solicitadas.  

 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

Graduação em Terapia Ocupacional.  
Desejável experiência na área 
hospitalar. Registro em Conselho de 
classe. 

Atender usuários para prevenção, habilitação e reabilitação 
utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia 
ocupacional, realizando diagnósticos específicos, analisando 
condições dos usuários para orientá-los e familiares. 
Desenvolvendo programas de prevenção, promoção de 
saúde e qualidade de vida. 

 

30hs 

 

R$ 1.530,00* 

 

 

00 

 

03 

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

** Poderá ser acrescido com adicional baseado em produtividade e desempenho. 
 


