
AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO – Pessoa com Deficiência 

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; 

Oferecemos: 

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

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

  

Os candidatos interessados  devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: 

vagasrh.hc@gmail.com, colocando no assunto: Auxiliar de Higienização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUXILIAR DE FARMÁCIA 

Atividades: 

- Receber e realizar conferência dos materiais e medicamentos, bem como, efetuar a 

dispensação de produtos sólidos e líquidos orais, com o objetivo de garantir a qualidade dos 

medicamentos que forem liberados; 

- Emitir relatórios do turno a cada 2 horas; 

- Conferir e entregar medicamentos, bem como recolher as devoluções, separar e atender o 

lote da prescrição; 

- Realizar a devolução dos medicamentos no sistema, recebimento, conferência e 

armazenamento do ressuprimento do setor; 

- Recebimento das QT's (Quimioterapia) e NPT's (Nutrição Parenteral Total) e preenchimento 

do check list no recebimento dos medicamentos e materiais, além de conferir a validade dos 

mesmos. 

Requisitos: 

- Ensino Médio Completo 

Oferecemos: 

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

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

  

Os candidatos interessados  devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: 

vagasrh.hc@gmail.com, colocando no assunto: Auxiliar de Farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISTA DE LABORATÓRIO 

 

Atividades: 

- Responsabilizar-se pela prática de análises clínicas, através da interpretação crítica dos 

resultados, bem como realizar a preparação e manuseio de equipamentos envolvidos no 

processo, a fim de prestar laudo de confiança; 

- Controlar a reposição de estoque de materiais, através de pedidos junto a fornecedores e 

parceiros, com a finalidade de manter a operacionalidade das atividades do setor; 

- Manter relacionamento constante com as demais equipes multidisciplinares, com troca de 

informações, a fim de prestar atendimento sobre as patologias de cada paciente; 

- Liberar laudos e assinar exames laboratoriais; 

- Operar equipamentos analíticos; 

- Realizar exames em bancada; 

- Prestar suporte no desenvolvimento da técnica e coleta; 

- Realizar e orientar procedimentos relacionados aos controles internos dos equipamentos e 

respectivas manutenções. 

 

Requisitos: 

- Ensino Superior em Biologia, Farmácia ou Biomedicina; 

- Experiência na função. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 2.104,00) + VT + Alimentação no Local + Vale alimentação + Plano de Saúde e 

Odontológico. 

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

 

Os candidatos interessados  devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: 

vagasrh.hc@gmail.com, colocando no assunto: Analista de Laboratório. 

 

 

 

 

  


