
 
 

Rua das Tulipas, 209 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ – 21.330-400 

Telefone: 021 3369-9660   

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO – DEFICIENTE 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rua das Tulipas, 209 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ – 21.330-400 

Telefone: 021 3369-9660   

MÉDICO ORTOPEDISTA 

Atividades: 

- Atendimento ambulatorial em pacientes ortopédicos pediátricos encaminhados pela Central de 

Regulação; 

- Atendimento em centro cirúrgico dos pacientes ortopédicos pediátricos em todas as suas patologias 

incluindo traumas; 

- Cumprir as normas internas e protocolos do Hospital Estadual da Criança. 

Requisitos: 

- Graduação em Medicina; 

- Residência Médica em Ortopedia; 

- Especialização em Ortopedia Pediátrica. 

Horário:  

A combinar com Coordenação; 

O vínculo será através de Pessoa Jurídica com habilitação dos sócios para a execução dos serviços. 

  

Os candidatos interessados  devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: vagasrh.hc@gmail.com, 

colocando no assunto: Médico Ortopedista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rua das Tulipas, 209 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ – 21.330-400 

Telefone: 021 3369-9660   

FISIOTERAPEUTA (TEMPORÁRIO) 

Atividades: 

- Garantir que as técnicas e procedimentos de Fisioterapia sejam efetivamente cumpridos, a fim de 

proporcionar segurança ao paciente e excelência no atendimento; 

- Participar na definição de condutas preventivas e terapêuticas, por meio de discussões entre a equipe, a 

fim de garantir que as informações estejam alinhadas. 

Requisitos: 

- Experiência na função; 

- Ensino Superior Completo em Fisioterapia. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 3.044,00) + VT + Alimentação no Local. 

Horário: Plantonista – 30h semanais 

Obs.: Vaga Temporária – Cobertura de Licença Maternidade. 

  

Os candidatos interessados  devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: vagasrh.hc@gmail.com, 

colocando no assunto: Fisioterapeuta. 

 

 

 

 

 

 


