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

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$ 983,43) + 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

ENFERMEIRO CCIH
Atividades:
- Capacitar o quadro funcional da unidade hospitalar acerca da prevenção e controle de infecções
hospitalares;
- Avaliar, periódica e sistematicamente as informações providas pelo Sistema de Vigilância
Epidemiológica das infecções hospitalares;
- Incentivar o uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares;
- Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e implantar medidas
imediatas de controle;
- Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, visando
limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital, por meio de
medidas de precaução e de isolamento;
- Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores epidemiológicos de infecção hospitalar da unidade.
Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Enfermagem;
- Pós-Graduação em Controle de Infecção Hospitalar;
- Experiência na função;
- Conhecimento em UTI Neonatal;
- Conhecimentos Pacote Office.
Oferecemos:
- Salário (R$ 4.541,44) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: 40h semanais.

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

(03/01/2019)

Rua das Tulipas, 209 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ – 21.330-400
Telefone: 021 3369-9660

ENFERMEIRO
Atividades:
- Assegurar boas práticas assistenciais e cumprimento correto dos protocolos clínicos gerenciados;
- Conferência diária do carro de PCR (Parada Cardio Respiratória) desfibrilador, lacre do carro do PCR,
laringo e lâminas;
- Realizar o efetivo controle de pessoal no seu turno de trabalho, bem como zelar pelos
equipamentos e insumos necessários à realização de prática assistencial de Enfermagem segura;
- Realizar a notificação dos Eventos Adversos relacionados à assistência saúde e intercorrências
administrativas - RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) nº 36/2013;
- Registrar em livro de Ordens e Ocorrências as intercorrências administrativas relacionadas ao setor;
- Admitir RN (recém-nascido) na unidade, assumir o cuidado integral do paciente e avaliar as
condições clínicas e necessidades apresentadas;
- Atuar nas situações de urgência e auxiliar a equipe médica na execução de procedimentos especiais,
como: reanimação, punção lombar, intubação traqueal, dissecção venosa e cateterismo umbilical;
- Zelar pelas condições ambientais de segurança, visando o bem-estar do paciente e da equipe
interdisciplinar;
- Registrar em prontuário eletrônico (Sistema Tasy) todos os cuidados prestados, intercorrências e
problemas identificados na assistência.

Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Enfermagem;
- Experiência como enfermeiro em UTI Neonatal.
Oferecemos:
- Salário (R$ 2.548,00 – Após 3 meses, R$ 2.998,74) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – Horário: 7h às 19h.

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

(08/01/2019)

Rua das Tulipas, 209 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ – 21.330-400
Telefone: 021 3369-9660

ELETRICISTA - TEMPORÁRIO
Atividades:
- Responsabilizar-se pela manutenção da rede elétrica e dos equipamentos eletroeletrônicos da unidade
hospitalar, na identificação de anormalidades e prevenção de falhas;
- Assegurar o bom funcionamento da rede elétrica da unidade hospitalar, por meio da realização de
manutenções preventivas e corretivas, a fim de suprir as necessidades das áreas;
- Garantir o atendimento das ordens de serviço oriundas das diversas áreas do hospital;
- Zelar pelo funcionamento adequado do sistema elétrico dos edifícios da unidade hospitalar, observando
os projetos executivos de eletricidade, observando os detalhes de segurança no trabalho e propondo
modificações necessárias;
- Acompanhar e controlar a manutenção e operação dos sistemas, através de preenchimento de
formulários específicos;
- Realizar manutenção preventiva em subestações de média tensão;
- Montar, instalar e reparar circuitos elétricos de baixa tensão em geral;
- Avaliar e instalar equipamentos elétricos.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Curso Técnico em Eletrotécnica cursando ou completo;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.601,93) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde
Horário: Plantonista 12x36. Horário: 19h às 7h.
Obs.: Vaga temporária com possibilidade de efetivação.

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

(08/01/2019)

Rua das Tulipas, 209 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ – 21.330-400
Telefone: 021 3369-9660

MÉDICO NEFROLOGISTA
Atividades:
- Atendimento ambulatorial em pacientes renais pediátricos encaminhados pela Central de Regulação;
- Cumprir as normas internas e protocolos do Hospital Estadual da Criança.
Requisitos:
- Graduação em Medicina;
- Residência médica em Nefrologia Pediátrica;
- Experiência em Transplante Renal.
Horário:
A combinar com Coordenação
O vínculo será através de Pessoa Jurídica com habilitação dos sócios para a execução dos serviços.
02 vagas

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

(09/01/2019)

Rua das Tulipas, 209 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ – 21.330-400
Telefone: 021 3369-9660

