
 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

AUXILIAR DE SUPRIMENTOS – DEFICIENTE 

Atividades: 

- Realizar a contagem diária de insumos de alto custo e inventário rotativo de todos os Almoxarifados 

Satélites (Arsenais); 

- Receber e conferir o ressuprimento; 

- Responsabilizar-se pela organização do Almoxarifado Satélite (Arsenal); 

- Dispensar materiais e medicamentos, bem como supervisionar o controle de validade; 

- Executar o checklist (listagem de processos pré-estabelecidos) do setor; 

- Recolher a solicitação de nutrição parenteral e posterior entrega ao setor de Farmácia; 

- Repor insumos dos carrinhos de parada, assim como solicitar insumos de urgência. 

Requisitos: 

- Ensino Médio Completo 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.177,27) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde  

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

  

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

colocando no assunto: Auxiliar de Suprimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

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; 

 

Oferecemos: 

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

Horário: Plantonista 12X36 – 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   

RECREADOR 

Atividades: 

- Promover atividades recreativas diversificadas, visando entretenimento e integração social no auxílio do 

desenvolvimento pessoal; 

- Jogar, brincar, contar estórias, fantasiar-se, maquiar-se, dramatizar situações e personagens, cantar 

músicas e cantigas e realizar danças lúdicas. 

Requisitos: 

- Ensino Médio Completo; 

- Experiência com Recreação Infantil. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.049,12) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde  

Horário: Segunda à Sexta – Horário: 8h às 18h 

  

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

colocando no assunto: Recreador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

NUTRICIONISTA 

Atividades: 

- Planejar, definir, organizar e executar atividades de assistência nutricional aos pacientes e colaboradores 

da unidade hospitalar; 

- Prestar assistência nutricional aos pacientes, de modo que os procedimentos complementares à 

prescrição dietética sejam definidos, a fim de restaurar a saúde do assistido, com o objetivo de garantir a 

qualidade e excelência do atendimento; 

- Realizar visita aos clientes, já ciente de seu quadro clínico, ajustando a dieta para cada caso, bem como 

rastrear o risco nutricional dos pacientes internados pela clínica médica; 

- Elaborar os cartões de dieta de cada cliente, de forma clara para o entendimento das copeiras, a fim de 

não haver troca de dieta, respeitando a anamnese alimentar e a patologia, visando a reabilitação 

dietoterápica de cada paciente; 

- Acompanhar o porcionamento das dietas, a fim de esclarecer qualquer dúvida das Copeiras; 

- Participar dos rounds dos pacientes em terapia intensiva, expondo o estado nutricional dos clientes e a 

terapia nutricional proposta, bem como registrar em prontuário. 

 

Requisitos: 

- Ensino Superior Completo em Nutrição; 

- Experiência na função. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 2.467,14) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde  

Horário: Plantonista 12x36 – Horário: 19h às 7h. 

  

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

colocando no assunto: Nutricionista. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

AUXILIAR DE ENGENHARIA CLÍNICA 

Atividades: 

- Realizar a manutenção e instalação dos aparelhos biomédicos, a fim de garantir a 

integridade e segurança dos equipamentos da Instituição.  

 

Requisitos: 

- Ensino Médio Completo e Técnico em Eletrônica; 

- Experiência na função. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.507,70) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde  

Horário: Segunda à Quinta, de 8h às 18h. Sexta, de 8h às 17h.  

  

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

colocando no assunto: Auxiliar de Engenharia Clínica. 

 


