PROCESSO SELETIVO PARA CONTRAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº 004/2020 IBGH – HMAP
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS

CARGO

ASSISTENTE
I/PATRIMÔNIO E
FROTAS

PRÉ-REQUISITOS
Ensino Médio completo
ou superior cursando.
Desejável 06 (seis) meses
de
experiência
em
funções administrativas.
Conhecimento
pacote
office.

RESUMO DAS
ATRIBUIÇÕES DO
CARGO
Conferir relatórios, planilhas de
patrimônio,
inventários
e
memorandos. Vistoriar contratos,
fiscalizar o inventário patrimonial
por setor. Dar suporte a área de
Frotas e Controle de Acesso.
Verificar o estado de conservação
do
patrimônio
por
setor.
Contabilizar o patrimônio em
estoque. Abertura de chamado
para os contratos terceirizados de
responsabilidade do setor de
Patrimônio.

JORNADA
SEMANAL

44 horas Escala
12x36 ou 07h00
às 19h00

REMUNERAÇÃO
INÍCIO
CADASTRO
BASE
IMEDIATO RESERVA

R$ 1.193,00**

02

06

AUXILIAR DE
FARMÁCIA

FISIOTERAPEUTA

TERAPEUTA
OCUPACIONAL

Ensino Médio Completo.
Desejável 06 (seis) meses
de
experiência
em
farmácia hospitalar e/ou
comercial.
Conhecimento
pacote
office.

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.

Ensino
Superior
Completo
em
Fisioterapia. Registro no
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.

Ensino
Superior
Completo em Terapia
Ocupacional. Registro no
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.

44 horas Escala
12x36 ou 08h00
às 18h00

R$ 1.147,00**

00

10

30 Horas
Regime de
escala

R$ 1.652,40**

03

20

30 Horas
Regime de
escala

R$ 1.652,40**

00

10

Controlador de
Acesso

ANALISTA
IV/NÚCLEO DE
QUALIDADE E
SEGURANÇA DO
PACIENTE

Ensino
Fundamental
completo. Experiência
mínima de 06 (seis)
meses na função.

Executar atividades de controle de
acesso físico (controlar fluxo de
pessoas, identificando, orientando
e encaminhando-as para os lugares
desejados e autorizados. Observar
o ambiente a fim de detectar
atividades suspeitas e reportar as
ocorrências.

Ensino
Superior
Completo
em
Administração,
Enfermagem, Farmácia
ou
áreas
afins.
Experiência mínima de
06 (seis) meses no setor
de Qualidade e segmento
hospitalar.
Desejáveis
cursos em Acreditação e
Segurança do Paciente,
Gerenciamento
de
resíduos. Pacote Office
intermediário.

Realizar atividades de suporte à
gestão da qualidade através das
ferramentas de organização e
métodos e do Sistema de Gestão da
Qualidade. Gerenciamento dos
protocolos Clínicos e Comissões.
Gerenciamento de resíduos Apoio a
Gestão por processos. Realizar
auditorias clínicas. Apoiar nas
auditorias
externas.
Executar
outras atribuições correlatas, a
critério do superior imediato.
Analisar as ocorrências registradas
e propor soluções; Realizar
treinamento e reciclagem referente
ao Sistema de Gestão da Qualidade.

44 horas
Escala 12x36

R$ ** 1.216,09

10

30

44 horas
08h00 às 18h00

R$ 2.797,13***

01

03

Ensino médio completo,
experiência mínima de
(06) seis meses na
função.
COPEIRO (A)
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

44 horas
Escala 12x36

R$ 1.126,00***

01

atividades que lhe forem
solicitadas.
** Remuneração base: será acrescido de assiduidade, insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno

RECURSOS HUMANOS
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