PROCESSO SELETIVO PARA CONTRAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº 007/2020 IBGH – HMAP
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS

CARGO

ANALISTA II/TI

PRÉ-REQUISITOS
Ensino médio completo.
Experiência mínima de 06
(seis) meses nas plataformas
Server Linux e Windows.
Virtualização de servidores,
conhecimento de redes
TCP/UDP, banco de dados
básico, pacote office, libre
office, manutenção básica,
dentre outras habilidades da
Tecnologia da Informação.

RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DO
CARGO

JORNADA
SEMANAL

REMUNERAÇÃO
BASE

INÍCIO
IMEDIATO

CADASTRO
RESERVA

R$ 2.005,48**

00

05

Suporte ao usuário final, configuração de rede,
atendimento aos chamados básicos do sistema
de gestão de saúde, formatação e configuração
de máquinas e impressoras.

44 horas
Escala 12x36
ou 08h00 às
18h00

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

ODONTÓLOGO

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

Superior
completo
em
Odontologia.
Experiência
mínima de 6 meses na área
hospitalar. Registro no
conselho
de
classe.
Conhecimento pacote office.

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.

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.
Responsável
por
prestar
atendimento
odontológico aos pacientes, prestar assistência
durante intercorrências na sua especialidade,
realizar diagnósticos, prescrever medicamentos,
solicitar
e
acompanhar
exames
complementares, acompanhar a evolução dos
pacientes durante sua internação hospitalar na
sua área de atuação entre outras atividades
pertinentes ao cargo.
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.

44 horas
Escala 12x36
ou
08h00 às
18h00

R$ 4.577,00**

00

05

20 horas
semanais

R$ 2 .994 ,00 **

00

03

44 horas
Escala 12x36
ou
08h00 às
18h00

R$ 1.247,91**

00

100

TÉCNICO (A) EM
FARMÁCIA

INSTRUMENTADOR
CIRÚRGICO

Curso Técnico em Farmácia.
Conhecimento pacote office.
Experiência mínima de 06
(seis) meses em Unidade
Hospitalar.

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

Realizar tarefas recebimento, armazenagem,
triagem e dispensação de medicamentos.
Anexar etiquetas nos medicamentos, produtos e
outros preparados farmacêuticos. Armazenar os
produtos, para facilitar a manipulação e controle
dos mesmos. Abastecer as prateleiras com os
produtos, para permitir o rápido e permanente
atendimento.
Entre
outras
atividades
pertinentes ao cargo.

44 horas –
Escala 12x36
ou
08h00 às
18h00

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$ 1.297,82**

00

05

R$ 1.396,46**

00

05

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

RECURSOS HUMANOS

