
VAGAS EM ABERTO 

 

AGENTE DE PORTARIA 

Atividades: 

 - Receber, orientar, encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas em 
dependências e setores da unidade hospitalar; 
 
- Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, exigindo a necessária 
identificação de credenciais; 
 
- Realizar a revista de bolsas e similares dos colaboradores ao saírem da unidade hospitalar. 
 

Requisitos: 

- Ensino Fundamental Completo; 

- Experiência com atendimento ao público, controle de acesso de pessoas e vigilância. 

 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.017,70) + VT + Alimentação no Local + Vale alimentação + Plano de Saúde. 

Horário: Plantonista 12X36 – 7h às 19h. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO 

Atividades: 

- Realizar a lavagem de louças, seguindo instruções técnicas transmitidas pelo superior imediato, 
mantendo o padrão de asseio exigido; 
 
- Executar a rotina de lavagem de toda a louça, panelas e ambiente da cozinha, manipulando 
adequadamente os equipamentos; 
 

Requisitos: 

- Ensino Fundamental Completo; 

- Desejável experiência na função. 

 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 964,15) + VT + Alimentação no Local + Vale alimentação + Plano de Saúde. 

 

Horário: Plantonista 12X36 – 7h às 19h. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COPEIRO 

Atividades: 

- Atender e servir toda a alimentação de colaboradores e pacientes que utilizam o serviço do 

hospital, respeitando a norma de manipulação de alimentos instituídas pelo órgão regulador 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA); 

- Cumprir efetivamente as instruções referentes à dieta de cada paciente, por meio de 

consulta ao mapa de refeições e orientações da chefia imediata, higienização, armazenamento 

de todos os gêneros e equipamentos a serem utilizados, além do transporte da mesma, com o 

objetivo de promover alimentação segura e manter o adequado fluxo de serviço prestado; 

- Manter o ambiente de trabalho higienizado e organizado, de modo a facilitar a operação e 

minimizar o risco de contaminação alimentar; 

- Garantir que o quantitativo de utensílios referente ao ambiente de trabalho esteja de acordo 

com o estabelecido pela unidade hospitalar, através de conferência e registro em formulário 

específico, a fim de manter a qualidade do atendimento. 

 

Requisitos: 

- Ensino Médio Completo; 

- Experiência na função. 

Oferecemos: 

 

- Salário (R$ 1.017,70) + VT + Alimentação no Local + Vale alimentação + Plano de Saúde. 

Horário: Escala 12x36. Horário: 7h às 19h. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



TÉCNICO DE ENFERMAGEM – UTI PEDIÁTRICA 

Atividades: 

- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de alta complexidade, de forma 
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir 
cuidado adequado. 

Requisitos: 

- Experiência em UTI Pediátrica; 

- Curso técnico de enfermagem concluído; 
- COREN ativo e dentro da validade; 
- Anuidade do ano vigente paga (Registro); 
- Certidão Negativa do Coren.  

 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1239,36 – Após 3 meses, R$ 1.486,78) + VT + Alimentação no Local + Convênio 

Médico. 

 

Horário: Escala 12x60 – Plantão noturno – 19h às 7h. 

https://www.riovagas.com.br/tag/tecnico/

