PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES
EDITAL Nº. 008/2019 IBGH - HMAP
ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

Cargo

ASSISTENTE I
SUPRIMENTOS

Pré-requisitos

Ensino Médio Completo. Desejável
cursando ou completo em Logística.
Experiência de 06 (seis) meses na área
de estoque, conhecimento em pacote
Office.

Resumo das Atribuições do
Cargo

Executar as rotinas de análises das
movimentações de materiais, contagens
periódicas,
inventários
semestrais,
solicitações de compras, recebimentos de
mercadorias, armazenagem e organização
dos
estoques,
arquivamento
de
documentos e dispensação aos clientes
internos. Entre outras atividades
pertinentes ao cargo.

Jornada
Semanal

44 horas
08h00 às 18h00

Remuneração QTD de Cadastro
vaga
Reserva
Base
Imediato

R$ 1.144,28**

01

05

ANALISTA III
TI

ANALISTA IV
TI

Ensino Superior Cursando na área de
Tecnologia
da
Informação.
Conhecimentos
em
plataformas
Server
Linux
e
Windows;
Conhecimento de redes, protocolos
TCP e UDP e banco de dados;
Conhecimento pacote Office e
LibreOffice. Experiência mínima de 06
(seis) meses na área.

Ensino Superior Completo na área de
Tecnologia da Informação. Experiência
em Linux Red Hat/CentOS e Windows
Server; pfSense; virtualização e
domínio. Conhecimento em redes
TCP/IP, DNS, VPN, VOIP; instalação de
hardwares
IBM,
HP,
Dell.
Conhecimento pacote Office e
LibreOffice. Experiência mínima de 01
(um) ano na área.

Garantir o cumprimento dos requisitos
dos clientes (SLA / nível de serviço) no que
se refere à disponibilidade dos recursos
de informática através do atendimento,
registro, resolução das solicitações,
administração das plataformas de
tecnologia em operação. Satisfazer o
cliente em conformidade com as
diretrizes da organização. Reconhecer as
necessidades, requisitos e exigências do
negócio. Estar alinhado com as melhores
práticas de Service Desk do mercado.
Prover suporte técnico garantindo alta
disponibilidade e performance das
plataformas dos clientes, e quando
necessário, orientar e treinar os usuários.
Atender pronta e corretamente as
solicitações dos clientes, registrando e
solucionando conforme procedimento
técnicos. Pesquisar novas soluções,
analisando criticamente os processos e
propondo
melhorias.
Identificar
atividades
que
deveriam
ser
automatizadas e escrever ou propor
ferramentas para automatizá-las. Realizar
system Analysis e Tuning.

44 horas
07h00 às 17h00
ou

R$ 2.277,01**

02

05

R$ 2.681,81**

00

05

13h00 às 23h00

44 horas
08h00 às 18h00

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE
FARMÁCIA

Atuar
no
apoio
aos processos
Ensino Médio Completo. Experiência administrativos, organização, controles e
mínima de 06 (seis) meses na área registros para controle de metas. Verificar
administrativa. Conhecimento pacote a entrada e saída de correspondências,
Office.
receber e enviar documentos, atender
chamadas
telefônicas,
fazer
o
arquivamento de documentos, dentre
outras atividades pertinentes ao cargo.

Ensino Médio Completo. Desejável 06
(seis) 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.

44 horas
Escala 12x36
ou

R$ 1.100,00**

00

20

R$ 1.100,00**

00

20

08h00 às 18h00

44 horas
Escala 12x36

ENFERMEIRO(A)

ENFERMEIRO(A)
NIR

Organização e direção dos serviços de
enfermagem e de suas atividades técnicas
e auxiliares nas empresas prestadoras
desses
serviços
Planejamento,
organização, coordenação, execução e
Ensino Superior Completo em avaliação dos serviços da assistência de
Enfermagem. Registro no conselho de
enfermagem; Cuidados diretos de
classe. Experiência mínima de 06 (seis)
enfermagem a Usuários graves com risco
meses em Unidade Hospitalar.
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.

Ensino Superior Completo em
Enfermagem. Registro no conselho de
classe. Experiência com sistema
SISREG e conhecimento de AIH.
Experiência mínima de 06 (seis) meses
em Unidade Hospitalar.

Fiscalizar os prontuários para orientação
quanto a troca de procedimentos, discutir
as AIH’s com equipe médica e realizar
orientações
quanto
às
altas
administrativas, dentre outras atividades
pertinentes ao cargo.

44 horas
Escala 12x36

R$ 2.992,51*

00

25

R$ 2.992,51*

01

05

ou
08h00 às 18h00

44 horas
08h00 às 18h00

JARDINEIRO

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

Realizar manutenção da grama, regar e
cortar, cultivar canteiros, plantar
sementes, conservar áreas ajardinadas,
adubar e arar adequadamente as áreas.
Ensino
Fundamental
Completo. Manter a limpeza, removendo folhagens a
Experiência mínima de 06 (meses) fim de manter a estética, bem como
como jardineiro (a).
providenciar a colocação de grades de
proteção ou outros anteparos conforme
necessidades e demandas pertinentes do
setor.

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.

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

R$ 1.331,10**

01

05

R$1.196,46***

00

50

08h00 às 18h00

44 horas
Escala 12x36
ou
08h00 às 18h00

TÉCNICO DE
IMOBILIZAÇÃO
ORTOPÉDICA

Confeccionar
e
retirar
aparelhos
gessados, talas gessadas, enfaixamentos
Curso Técnico de Imobilização com uso de material convencional e
Ortopédica. Experiência 06 (seis) sintético. Executar imobilizações com uso
meses na função, em unidade de esparadrapo e talas, e outras
hospitalar.
atividades pertinentes ao cargo.

44 horas
Escala 12x36
ou

R$ 1.396,46**

00

08h00 às 18h00

* Remuneração base: será acrescida de insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno
** Remuneração base: será acrescida de assiduidade, insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno
***Poderá ser acrescida com adicional em produtividade e desempenho, além de assiduidade, insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno
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