
 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

AUXILIAR DE SUPRIMENTOS – Pessoa com deficiência) 

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   

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CENTRO CIRÚRGICO 

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 Centro Cirúrgico; 

- 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 + Plano de Saúde 

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

  

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

colocando no assunto: Técnico de Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

 

ENFERMEIRO  
 

Atividades: 

- Assegurar boas práticas assistenciais, cumprir protocolos clínicos gerenciados, identificar não 

conformidades e notificá-las ao seu superior imediato; 

- Fazer cumprir todas as atribuições do Técnico de Enfermagem; 

- Conferir diariamente o carro de PCR (Parada Cardio Respiratória) desfibrilador, lacre do carro do 

PCR, laringo e lâminas; 

- Conferir, repor e lacrar o carro de PCR (Parada Cardio Respiratória) e maleta de transporte, quando 

o mesmo for utilizado e mensalmente; 

- Realizar consulta de Enfermagem, registrar em prontuário eletrônico (Tasy) todas as informações 

necessárias; 

- Realizar no sistema (Tasy) o preenchimento da escala do risco de queda, orientando o 

acompanhante conforme o grau de risco; 

- Registrar em prontuário eletrônico (Tasy) todos os cuidados prestados, intercorrências e problemas 

identificados na assistência saúde, bem como, registrar em livro de Ordens e Ocorrências as 

intercorrências administrativas relacionadas ao setor; 

- Realizar a notificação dos Eventos Adversos relacionados à assistência saúde e intercorrências 

administrativas - RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) nº 36/2013; 

- Ativar e desativar cateteres totalmente implantados; 

- Informar as condições clínicas do paciente para o enfermeiro do setor de destino nas transferências, 

acompanhando o mesmo de acordo com o protocolo de transporte seguro; 

- Estar ciente das informações de segurança das medicações de alta vigilância de acordo com a 

apresentação do Guia Farmacêutico e ROP - Prática segura de aplicação medicamentosa; 

- Acompanhar os pacientes, prestando assistência de Enfermagem nos transportes realizados pela 

ambulância, quando solicitado. 

 

Requisitos: 

- Ensino Superior Completo em Enfermagem; 

- Experiência  como enfermeiro em Emergência; 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 2.939,94) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde  

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

 

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 + Plano de Saúde 

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

  

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

colocando no assunto: Técnico de Enfermagem 

 

 

 


