PROCESSO SELETIVO PARA CONTRAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº 003/2020 IBGH – HMAP
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS

RESUMO DAS
ATRIBUIÇÕES DO
CARGO

CARGO

PRÉ-REQUISITOS

PSICÓLOGO (A)

Ensino
Superior
Completo em Psicologia.
Registro no Conselho de
Classe ativo. Experiência
mínima de 06 (seis)
meses na função 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.

MOTORISTA DE
AMBULÂNCIA

Ensino
Fundamental
Completo.
Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH B/D). Desejável
curso de Urgência e
Emergência,

Dirigir, manobrar veículos e
transportar pessoas, cargas ou
valores. Acompanhar as operações
de embarque, transbordo e
desembarque de pessoas. Realizar
verificações e manutenções básicas

JORNADA
SEMANAL

30 Horas

44 horas Escala
12x36 ou
Regime de
escala

REMUNERAÇÃO
INÍCIO
BASE
IMEDIATO

CADASTRO
RESERVA

R$ 2.425,28**

00

05

R$ 1.100,00**

00

03

reconhecido pelo Órgão
Oficial
de
trânsito.
Experiência mínima de 1
(um) ano na função.

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

ENFERMEIRO(A)

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

Ensino
Superior
Completo
em
Enfermagem. Registro
no conselho de classe.
Experiência mínima de
06 (seis) meses em
Unidade Hospitalar.

do
veículo,
utilizando
equipamentos
e
dispositivos
especiais tais como sinalização
sonora e luminosa, software de
navegação e outros.
Executar ações assistenciais de
Enfermagem. 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.
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

44 horas
Escala 12x36
ou
08h00 às 18h00

44 horas
08h00 às 18h00

R$ 1.247,91***

00

100

R$ 2.992,51*

00

30

imediatas. Entre outras atividades
pertinentes ao cargo.

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

