
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

EDITAL Nº. 013/2019 IBGH - HMAP 

ANEXO I QUADRO DE VAGAS 

 

Cargo 

 

Pré-requisitos 

 

Resumo das Atribuições do Cargo 

Jornada/ 

Escala de 

Trabalho 

Remuneração 

Total Bruto 

QTD de 

vaga 

Imediato 

Cadastro 

Reserva 

 

ENFERMEIRO(A) 

Ensino Superior Completo em 
Enfermagem. Registro no conselho 
de classe. Experiência mínima de 6 
meses em Unidade Hospitalar. 

Organização e direção dos serviços de enfermagem e de 
suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 
serviços. Planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência de 
enfermagem; Cuidados diretos de enfermagem a 
Usuários ambulatoriais, cirúrgicos, críticos ou semi-
críticos; Prestar 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. 
 

 

12x36 

 

A partir de: 

R$3.084,02* 

 

46 

 

30 

 

TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM  

Formação Técnica Completa e 
registro no conselho de classe 
(COREN). Experiência mínima de 6 
meses em Unidade Hospitalar. 

Executar ações assistenciais de Enfermagem. Participar 
da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem 
em grau auxiliar. Participar da equipe de saúde. 
Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
Medicar usuário. Realizar procedimentos mais simples, 
com orientação do Enfermeiro. Identificar soros e 

 

 

12x36 

 

        A partir de      

      R$1.463,11* 

 

 

164 

 

 

50 



 

 

      

 

punções. Aprazar prescrições. 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 pertinentes ao cargo. 

 

ASSISTENTE 

SOCIAL  

Graduação completa em serviço 
social. Experiência mínima de 6 
(seis) meses 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. 

30h  

         R$3.078,15* 

 

2 

 

4 

 

FISIOTERAPEUTA 

Graduação completa em 
Fisioterapia, registro de classe 
ativo. Experiência na área 
hospitalar mínima de 6 (seis) 
meses 

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. 

 

30h 

        

 

         R$1.812,50* 

 

10 

 

10 

PSICÓLOGO(A) 

HOSPITALAR 

Graduação completa em 
Psicologia. Experiência mínima de 
6 (seis) meses na área hospitalar. 

Prestar atendimento de psicologia hospitalar na 
Unidade de saúde, acompanhar e/ou conduzir 
campanhas de conscientização, entre outros.  Entre 
outras atividades pertinentes ao cargo. 
 

 

30h 

         

      R$2.655,25* 

 

2 

 

5 



 

 

 

FONOAUDIÓLOGO 

(A) 

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

Responsável por atender aos pacientes seguindo os 
protocolos e procedimentos da fonoaudiologia, com 
foco na prevenção, habilitação e principalmente 
reabilitação dos pacientes; Acompanhar e orientar 
pacientes e familiares em tratamento entre outras 
atividades pertinentes ao cargo.  

 

30h 

 

     R$3.496,68* 

 

1 

 

2 

 

ODONTÓLOGO(A) 

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

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.  

 

20h 

     

 

    R$2.994,00* 

 

1 

 

2 

NUTRICIONISTA 

CLÍNICO 

Graduação completa em Nutrição. 
Experiência mínima de 6 (seis) 
meses na área hospitalar. 

Participação ativa junto à Unidade de Alimentação e 
Nutrição (UAN), desde o atendimento ao Usuário, ao 
programa de saúde do colaborador e à empresa 
terceirizada, participar ativamente da equipe 
multidisciplinar. Entre outras atividades pertinentes ao 
cargo. 

 

44h 

 

     R$4.399,62* 

 

3 

 

5 

 

FARMACÊUTICO(A) 

Graduação em Farmácia. 
Experiência de 6 meses na função. 
Conhecimento em Informática. 
Registro no conselho de classe. 

Prestar assistência técnica, fármaco vigilância, 
monitoração e fiscalização da quarentena, controle de 
psicotrópicos e entorpecentes, avaliação das 
prescrições médicas, farmácia clínica e auxiliar na gestão 
da equipe de farmácia.  Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo. 

 

12x36 

       

       R$5.031,65* 

 

8 

 

10 

TÉCNICO DE 

FARMÁCIA 

Formação Técnica Completa. 
Experiência mínima de 6 meses em 
Unidade Hospitalar.      
Conhecimento pacote office.  

Realizar tarefas recebimento, armazenagem, triagem e 
dispensação de medicamentos; anexa etiquetas nos 
medicamentos, produtos e outros preparados 
farmacêuticos; Armazenar os produtos, para facilitar a 
manipulação e controle dos mesmos; Abastecer as 

 

12x36 

        A partir de      

      R$1.463,11* 

 

4 

 

10 



 

 

 

 

prateleiras com os produtos, para permitir o rápido e 
permanente atendimento. Entre outras atividades 
pertinentes ao cargo.  

AUXILIAR DE 

FARMÁCIA 

Ensino Médio Completo. Desejável 
6 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. 
 

 

12x36 

          

       R$1.291,17* 

 

28 

 

12 

TÉCNICO(A) 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Técnico em Segurança do 

Trabalho. 

Experiência 06 meses em rotinas 
de segurança do trabalho. 

Realizar atividades ligadas à Segurança do Trabalho, 
visando assegurar condições que eliminem ou reduzam 
ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de 
trabalho, observando o cumprimento de toda legislação 
vigente. 

08:00 as 18:00 

220hrs 

mensais 

 

R$ 2.089,10* 

 

2 4 

 
* Remuneração total bruto: salário base acrescido de Insalubridade e demais verbas pertinentes ao cargo/setor. 


