
 
 

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   

MÉDICO INTENSIVISTA NEONATAL 

Requisitos: 

- Graduação em medicina; 

- Residência e/ou especialização em Terapia Intensiva Neonatal. 

Horário:  

- Plantão (sábado à noite - 12h) 

- O vínculo será através de Pessoa Jurídica. 

Vagas:  

- 01 vaga. 

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

colocando no assunto: Médico Intensivista Neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

MÉDICO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO 

Requisitos: 

- Graduação em medicina; 

- Residência e/ou especialização em Pediatria e Medicina Intensivista Pediátrica. 

Horário:  

- Plantão de 12 horas (sexta-feira à noite de 15 em 15 dias); 

- O vínculo será através de Pessoa Jurídica. 

Vagas:  

- 02 vagas. 

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

colocando no assunto: Médico Intensivista Pediátrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

MÉDICO NEUROLOGISTA PARA PARECER CLÍNICO 

Requisitos: 

- Graduação em medicina; 

- Especialização em Neurologia. 

O vínculo será através de Pessoa Jurídica. 

Vagas:  

- 01 vaga. 

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

colocando no assunto: Médico Neurologista para Parecer Clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

 

MÉDICO ONCO-HEMATOLOGISTA PEDIÁTRICO 
 
Requisitos: 
- Graduação em medicina; 
- Residência e/ou especialização em Hematologia Pediátrica. 
 
Horário: 
- Plantão de 12 horas às sextas-feiras e 06h aos sábados (de 15 em 15 dias) 
- O vínculo será através de Pessoa Jurídica. 
 
Vagas: 
- 01 vagas. 
 
Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: vagasrh.hc@gmail.com, 
colocando no assunto: Médico Onco-hematologista Pediátrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

MÉDICO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO 
 

 
Requisitos:  
- Graduação em medicina;  
- Residência e/ou especialização em Pediatria e Medicina Intensivista Pediátrica.  
 
Horário:  
- Plantão de 12 horas (sábado - dia de 15 em 15 dias);  
 
- O vínculo será através de Pessoa Jurídica.  
 
Vagas:  
- 01 vagas.  
 
 
Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: vagasrh.hc@gmail.com, 
colocando no assunto: Médico Intensivista Pediátrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

 

 

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 Médio Completo; 

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

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.038,05) + 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: Agente de Portaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

 

 

COPEIRO - FERISTA 

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 a 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. 

Observação: Disponibilidade para atuar nos turnos diurno e noturno (ferista). 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.038,05) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde  

Horário: Plantonista 12x36. Horário: Variável.  

  

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

colocando no assunto: Copeiro. 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

 

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO 

Atividades: 

- Responsabilizar-se pela conservação de todo instrumental cirúrgico, pré e pós operatório, a fim de 
garantir a segurança do paciente e a utilização adequada dos equipamentos; 

- Prover apoio ao cirurgião médico, através do preparo da mesa e organização dos equipamentos, bem 
como acompanhar a sequência lógica de cada tempo cirúrgico, durante o ato operatório, com o objetivo de 
fornecer o instrumental necessário ao ato cirúrgico com segurança e precisão; 

- Controlar compressas, gases e instrumentais como fator de segurança para o paciente; 

- Abrir os materiais estéreis dentro da técnica asséptica; 

- Realizar a desmontagem da sala cirúrgica; 

- Estar ciente das cirurgias marcadas para a sala de sua responsabilidade; 

- Encaminhar peças, exames e outros pedidos realizados no transcorrer da cirurgia. 

 

Requisitos: 

- Ensino Médio Completo; 

- Técnico Instrumentação Cirúrgica; 

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

 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.651,21) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde. 

Horário: Plantonista  - 2ª, 4ª e 6ª feira / 3ª e 5ª feira – 7h às 19h. 

  

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

colocando no assunto: Instrumentador Cirúrgico. 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

FISIOTERAPEUTA  

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$ 3.044,78) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde. 

Horário: Plantonista – 30h semanais. 

  

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

colocando no assunto: Fisioterapeuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

Telefone: 021 3369-9660   

NUTRICIONISTA DE PRODUÇÃO 

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; 

- Auxiliar a Coordenação no planejamento de cardápios, bem como, a solicitação de compra dos insumos 

necessários para a confecção dos mesmos; 

- Fazer cumprir os POPs (Procedimento Operacional Padrão) estabelecidos na produção de alimentos, 

fiscalizando todo o processo, desde recebimento até a distribuição efetiva dos alimentos, visando garantir a 

segurança alimentar; 

- Auxiliar nos treinamentos da equipe da cozinha, orientado sempre que necessário, a forma correta de 

cada procedimento. 

Requisitos: 

- Ensino Superior Completo em Nutrição; 

- Experiência na função. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 2.491,18) + 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   

NUTRICIONISTA DE PRODUÇÃO 

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; 

- Auxiliar a Coordenação no planejamento de cardápios, bem como, a solicitação de compra dos insumos 

necessários para a confecção dos mesmos; 

- Fazer cumprir os POPs (Procedimento Operacional Padrão) estabelecidos na produção de alimentos, 

fiscalizando todo o processo, desde recebimento até a distribuição efetiva dos alimentos, visando garantir a 

segurança alimentar; 

- Auxiliar nos treinamentos da equipe da cozinha, orientado sempre que necessário, a forma correta de 

cada procedimento. 

Requisitos: 

- Ensino Superior Completo em Nutrição; 

- Experiência na função. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 2.491,18) + 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. 

 


