
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 
EDITAL Nº. 005/2019 IBGH - HMAP 

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

 

Cargo 

 

Pré-requisitos 

 

Resumo das Atribuições do Cargo 

Jornada 

Semanal 

Remuneração 

Base 

QTD de 

vaga 

Imediato 

Cadastro 

Reserva 

 

TÉCNICO (A) DE 

ENFERMAGEM  

Ensino Médio Completo. Curso 
Técnico Completo em Enfermagem. 
Registro no conselho de classe 
(COREN). Experiência mínima de 06 
(seis) meses em Unidade Hospitalar. 

Executar ações assistenciais de Enfermagem. Participar da 
orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau 
auxiliar. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
Medicar usuário. Realizar procedimentos mais simples, com 
orientação do Enfermeiro. Identificar soros e punções. Levar 
prescrição na farmácia de acordo com a rotina. Realizar 
desinfecção todos os dias no início de plantão e quando 
necessário. Auxiliar na limpeza terminal no departamento de 
acordo com escala previamente elaborada. Entre outras 
atividades do cargo. 

 

44 horas – 

Escala 12x36 ou 

08h00 às 18h00 

 

R$1.196,46** 

 

20 

 

 

80 

 

 

PSICÓLOGO (A) 

HOSPITALAR 

Ensino Superior Completo 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 outras atividades pertinentes ao 
cargo. 
 

 

30 horas 

 

R$ 2.425,31* 

 

 

00 

 

05 



 

 

 

NUTRICIONISTA 

Ensino Superior Completo em 
Nutrição. Experiência mínima de 06 
(seis) meses na área hospitalar. 

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. 

 

44 horas – 

Escala 12x36 ou 

08h00 às 18h00 

 

R$ 4.008,40* 

 

00 

 

10 

 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

Ensino Superior Completo em Serviço 
Social. Experiência mínima de 06 
(seis) meses na função na área 
hospitalar. 

Prestar serviços sociais orientando os Usuários, familiares, 
rede social, instituições sobre direitos e deveres (normas, 
códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas 
de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, 
programas e projetos sociais. Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo. 

 

30 horas 

 

R$ 2.845,60* 

 

00 

 

05 

 

FISIOTERAPEUTA 

Ensino Superior Completo em 
Fisioterapia. Registro em Conselho de 
classe ativo. Experiência mínima de 
06 (seis) meses na função na área 
hospitalar. 

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. 

 

30 horas 

 

R$ 1530,00* 

 

00 

 

 

10 

 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

Ensino Superior Completo em Terapia 
Ocupacional.  Registro em Conselho 
de classe ativo. Experiência mínima 
de 06 (seis) meses na função na área 
hospitalar.  

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. Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo. 

 

30 horas 

 

R$ 1.530,00*  

 

00 

 

03 



 

 

 

INSTRUMENTADOR 

(A) CIRÚRGICO (A) 

Ensino Médio Completo. Curso de 
instrumentação cirúrgica. Experiência 
de 06 (seis) meses na função. 
Registro no conselho de classe. 

Desempenhar atividades e tarefas de instrumentação 
cirúrgica. Preparar o ambiente operatório. Conferir 
qualitativa e quantitativamente os instrumentos cirúrgicos 
após as cirurgias. Montar e desmontar equipamentos. Fazer 
a assepsia dos materiais. Garantir a segurança e qualidade da 
assistência prestada. Entre outras atividades pertinentes ao 
cargo. 

 

44 horas – 

Escala 12x36 ou 

08h00 às 18h00 

 

R$ 1.396,46* 

 

00 

 

20 

 

ANALISTA III/ 

DP 

Ensino Superior Completo em 
Ciências Contábeis, Gestão de 
Pessoas ou áreas afins. 
Conhecimento pacote Office e 
sistema DOMÍNIO. Experiência 
mínima de 06 (seis) meses em 
Departamento Pessoal. 

Executar as rotinas de admissão, desligamentos e férias; 
processamento da Folha de Pagamento; operacionalizar 
processo de aquisição de benefícios; conduzir processo para 
execução dos recolhimentos obrigatórios estabelecidos por 
Lei e Sindicatos (Imposto de renda, Contribuições sindicais); 
emitir relatórios quando solicitados por outros setores; 
gestão de ponto. Executar outras atribuições correlatas, a 
critério do superior imediato, dentre outras atividades 
pertinentes ao cargo. 

 

44 horas –  

08h00 às 18h00 

 

R$ 2.277,01* 

 

01 

 

02 

 

AUXILIAR 

ADM/MONITORA

MENTO 

Ensino Médio Completo. 
Conhecimento em pacote Office.  
Desejável ter atuado com CFTV ou 
controle de acessos. 

Efetuar rondas diurnas, noturnas e finais-de-semana na área 
interna e externa do HMAP. Preencher planilhas e arquivos 
de controle. Monitorar câmeras via sistema CFTV e lidar com 
mesa controladora. Efetuar o resgate de imagens gravadas 
pelo sistema de segurança e armazenar em mídia externa. 
Abrir e fechar portas de acesso ás recepções,  dentre outras 
atividades pertinentes ao cargo. 

 

44 horas – 

Escala 12x36 ou 

08h00 às 18h00 

 

R$ 1.080,00* 

 

04 

 

08 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  

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, Verificar a entrada e saída de 
correspondências, receber e enviar documentos, atender 
chamadas telefônicas, fazer o arquivamento de documentos, 
dentre outras atividades pertinentes ao cargo. 

 

44 horas – 

Escala 12x36 ou 

08h00 às 18h00 

 

R$ 1.080,00* 

 

00 

 

20 



 

 

      

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

**Poderá ser acrescido com adicional em produtividade e desempenho, além de insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno 


