ANALISTA DE RH PLENO

Atividades:

- Realizar levantamento e análise de necessidades em Gestão de Pessoas na execução de atividades de
consultoria interna do Hospital da Criança - Instituto D'or Gestão de Saúde Pública;
- Sanar dúvidas dos clientes internos (colaboradores), além de orientá-los sobre o correto procedimento a
ser adotado, com a finalidade de padronizar o fluxo dos processos internos de Gestão de Pessoas;
- Realizar entrevista de desligamento, para identificar as possíveis causas do mesmo, a fim de propor ações
de melhoria.
Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Psicologia, Administração ou áreas afins;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (Pretensão salarial) + 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: Analista de RH Pleno.

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

AUXILIAR DE SUPRIMENTOS
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$ 1.200,82) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde
Horário: Escala 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 Suprimentos.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Garantir a padronização das técnicas e atividades de esterilização dos materiais e instrumentos, a fim de
assegurar a qualidade dos serviços prestados pela área;
- Manter todo o instrumental esterilizado e em perfeito estado de conservação, a fim de garantir a entrega
dos equipamentos em tempo hábil para os setores solicitantes;
- Conferência do Arsenal/Almoxarifado no que tange a validade.
Requisitos:
- Experiência em CME;
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- COREN ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão Negativa do Coren.

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.
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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60, 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 GOVERNANÇA (LÍDER)
Atividades:
- Organizar e orientar a equipe de trabalho de camareiras, a fim de garantir a higienização correta e
segura de todo o ambiente hospitalar.
- Solicitar e monitorar a conclusão das Ordens de Serviço de Manutenção e Engenharia Clínica.
- Supervisionar a limpeza e arrumação das áreas comuns, interna e externas do hospital.
- Controlar a frequência de funcionários e relatar no livro de ordens e ocorrências o relato das atividades
e as intercorrências do plantão.
- Acompanhar a reposição dos enxovais nas rouparias satélites e monitorar a qualidade do enxoval.
- Providenciar liberação dos quartos em sistema específico e atestar que os mesmos estão em perfeito
estado de utilização, em caso de alguma intercorrência, acompanhar a conclusão do serviço executado.
- Fazer ronda nos setores, verificando a qualidade do atendimento da hotelaria nos setores internos do
hospital.
- Apoiar a coordenação nas atividades relacionadas à Hotelaria.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Experiência na função;
- Experiência em Hotelaria Hospitalar.

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.459,05) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Segunda à Quinta, de 7h às 17h. Sexta, de 7h às 16h.

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

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

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO
Atividades:
- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, em todo ambiente hospitalar, bem como
serviços de coleta, transporte e segregação de resíduos e de roupa suja, utilizando os materiais e
instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas;
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral;
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, papelões, isopor e metais);
- Molhar os jardins;
- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonetes;
- Fazer transporte de material ou equipamento, quando necessário;
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

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

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO
Atividades:
- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, em todo ambiente hospitalar, bem como
serviços de coleta, transporte e segregação de resíduos e de roupa suja, utilizando os materiais e
instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas;
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral;
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, papelões, isopor e metais);
- Molhar os jardins;
- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonetes;
- Fazer transporte de material ou equipamento, quando necessário;
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

Requisitos:
- Ensino Fundamental Completo.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.201,98) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Segunda à Quinta, de 7h às 17h. Sexta, de 7h às 16h.

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

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO
Atividades:
- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, em todo ambiente hospitalar, bem como
serviços de coleta, transporte e segregação de resíduos e de roupa suja, utilizando os materiais e
instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas;
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral;
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, papelões, isopor e metais);
- Molhar os jardins;
- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonetes;
- Fazer transporte de material ou equipamento, quando necessário;
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

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

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO
Atividades:
- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, em todo ambiente hospitalar, bem como
serviços de coleta, transporte e segregação de resíduos e de roupa suja, utilizando os materiais e
instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas;
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral;
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, papelões, isopor e metais);
- Molhar os jardins;
- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonetes;
- Fazer transporte de material ou equipamento, quando necessário;
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

Requisitos:
- Ensino Fundamental Completo.
Oferecemos:
- Salário (R$ 983,43) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12X36 – 19h às 7h.

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

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO
Atividades:
- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, em todo ambiente hospitalar, bem como
serviços de coleta, transporte e segregação de resíduos e de roupa suja, utilizando os materiais e
instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas;
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral;
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, papelões, isopor e metais);
- Molhar os jardins;
- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonetes;
- Fazer transporte de material ou equipamento, quando necessário;
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

Requisitos:
- Ensino Fundamental Completo.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.201,98) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Segunda à Quinta, de 7h às 17h. Sexta, de 7h às 16h.

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

JOVEM APRENDIZ
Atribuições:
Realizar atividades administrativas conforme orientação do gestor.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo ou Cursando.
Oferecemos:
- Salário (R$ 560,50) + VT + Alimentação no Local

Horário: Segunda à Sexta, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.

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

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

JOVEM APRENDIZ
Atribuições:
Realizar atividades administrativas conforme orientação do gestor.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo ou Cursando.
Oferecemos:
- Salário (R$ 560,50) + VT + Alimentação no Local

Horário: Segunda à Sexta, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.

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

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

MAQUEIRO
Atividades:

- Garantir que os pacientes sejam removidos e conduzidos nas dependências da unidade hospitalar
com segurança em casos de internação, transferências, realização de exames, altas médicas e óbitos,
de manipulação correta dos aparelhos específicos necessários durante a locomoção.

Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.268,74) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde

Horário: Segunda à Quinta, de 9h às 19h. Sexta, de 9h às 18h.

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

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$ 1.070,10) + 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: Recreador.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.

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

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

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60, 7h às 19h.

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

TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Atividades:
- Realizar exames de radiologia (Raio-X e Tomografia Computadorizada), atentar e garantir a proteção
radiológica das pessoas envolvidas na realização dos mesmos, conforme a Portaria 453/19981, bem como
posicionar corretamente o paciente e ajustar os equipamentos de acordo com as solicitações médicas, a
fim de obter as imagens com a máxima qualidade possível;
- Garantir que as imagens geradas pelos equipamentos estejam de acordo com a qualidade de
processamento desejada para cada tipo de exame.
Requisitos:
- Curso técnico em Radiologia concluído;
- Registro no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia.

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.908,00) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: 24h semanais.

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

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: 7h às 19h.

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

ANALISTA DE QUALIDADE SR.

Atividades:

- Assegurar a execução da Gestão da Qualidade, com o objetivo de proporcionar melhorias nos processos
hospitalares;
- Assessorar os Gerentes e demais líderes na implantação das atividades do Sistema de Gestão da
Qualidade, visando garantir sua execução dentro dos padrões estabelecidos;
- Desenvolver material de apoio, tais como, apostilas, cartilhas, cartazes, visando otimizar os treinamentos e
a divulgação do programa;
- Participar da elaboração e redação dos procedimentos relacionados com a Qualidade;
- Manter controles dos registros de qualidade;
- Realizar atividades rotineiras do setor, tais como: gestão de documentos, monitoramento e análise crítica
dos indicadores, monitoramento e tratamento de eventos e não conformidades, gestão de risco em obras e
reformas, gerenciamento dos protocolos, auditorias setoriais de prontuários abertos e fechados.

Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Enfermagem;
- Experiência na função;
- Desejável conhecimento do processo Acreditador.

Oferecemos:
- Salário (R$ 3.116,04) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde
Horário: A combinar.

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

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 ou Eletrotécnica.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.537,85) + 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

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO
Atividades:
- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, em todo ambiente hospitalar, bem como
serviços de coleta, transporte e segregação de resíduos e de roupa suja, utilizando os materiais e
instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas;
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral;
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, papelões, isopor e metais);
- Molhar os jardins;
- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonetes;
- Fazer transporte de material ou equipamento, quando necessário;
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

Requisitos:
- Ensino Fundamental Completo.
Oferecemos:
- Salário (R$ 983,43) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12X36 – 19h às 7h.

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

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO
Atividades:
- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, em todo ambiente hospitalar, bem como
serviços de coleta, transporte e segregação de resíduos e de roupa suja, utilizando os materiais e
instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas;
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral;
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, papelões, isopor e metais);
- Molhar os jardins;
- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonetes;
- Fazer transporte de material ou equipamento, quando necessário;
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

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

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

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

COPEIRO
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.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.038,05) + VT + Alimentação no Local + 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: Copeiro.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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.
Setor: Centro Cirúrgico
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- COREN ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão Negativa do Coren.
Observação: Disponibilidade para atuar nos turnos diurno e noturno (ferista).

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 (Ferista – Horário variável)

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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.
Setor: UTI Pediátrica
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- COREN ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão Negativa do Coren.
Observação: Disponibilidade para atuar nos turnos diurno e noturno (ferista).

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 (Ferista – Horário variável)

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 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

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: 7h às 19h.

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

AUXILIAR DE FARMÁCIA
Atividades:
- Receber e realizar conferência dos materiais e medicamentos, bem como, efetuar a dispensação de
produtos sólidos e líquidos orais, com o objetivo de garantir a qualidade dos medicamentos que forem
liberados;
- Emitir relatórios do turno a cada 2 horas;
- Conferir e entregar medicamentos, bem como recolher as devoluções, separar e atender o lote da
prescrição;
- Realizar a devolução dos medicamentos no sistema, recebimento, conferência e armazenamento do
ressuprimento do setor;
- Recebimento das QT's (Quimioterapia) e NPT's (Nutrição Parenteral Total) e preenchimento do check list
no recebimento dos medicamentos e materiais, além de conferir a validade dos mesmos.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.038,05) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Escala 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 Farmácia.

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

ENFERMEIRO DO TRABALHO
Atividades:
- Assegurar a eficiência da área de Enfermagem do Trabalho para garantir a segurança e o bem-estar
dos colaboradores;
- Cumprir efetivamente a rotina do setor por meio de confecção de relatórios de controle e auxílio de
exames ocupacionais;
- Participar das campanhas internas de Segurança e Medicina do Trabalho, a fim de administrar
informações para elaboração de indicadores;
- Responsabilizar-se pelo envio das informações relacionadas a acidentes biológicos e doenças
infectocontagiosas ocorridas na unidade hospitalar aos setores pertinentes como Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Qualidade e Ministério do Trabalho, conforme legislação
vigente, por meio de elaboração de planilhas e indicadores estatísticos, com o objetivo de garantir a
segurança e saúde do colaborador;
- Ministrar treinamentos, palestras e Integração de novos colaboradores.

Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Enfermagem;
- Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho;
- Experiência na função;
- Desejável conhecimento do sistema People Net;
- Conhecimentos Pacote Office.
Oferecemos:
- Salário (R$ 3.639,74) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Segunda à Sexta, 7h às 13h.

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

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

JOVEM APRENDIZ
Atribuições:
Realizar atividades administrativas conforme orientação do gestor.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo ou Cursando.
Oferecemos:
- Salário (R$ 560,50) + VT + Alimentação no Local

Horário: Segunda à Sexta, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.

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

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

JOVEM APRENDIZ
Atribuições:
Realizar atividades administrativas conforme orientação do gestor.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo ou Cursando.
Oferecemos:
- Salário (R$ 560,50) + VT + Alimentação no Local

Horário: Segunda à Sexta, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.

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

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60, 7h às 19h.

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

ANALISTA DE LABORATÓRIO

Atividades:
- Responsabilizar-se pela prática de análises clínicas, através da interpretação crítica dos resultados, bem
como realizar a preparação e manuseio de equipamentos envolvidos no processo, a fim de prestar laudo de
confiança;

- Controlar a reposição de estoque de materiais, através de pedidos junto a fornecedores e parceiros, com
a finalidade de manter a operacionalidade das atividades do setor;

- Manter relacionamento constante com as demais equipes multidisciplinares, com troca de informações, a
fim de prestar atendimento sobre as patologias de cada paciente;

- Liberar laudos e assinar exames laboratoriais;

- Operar equipamentos analíticos;

- Realizar exames em bancada;

- Prestar suporte no desenvolvimento da técnica e coleta;

- Realizar e orientar procedimentos relacionados aos controles internos dos equipamentos e respectivas
manutenções.
Requisitos:
- Ensino Superior em Biologia, Farmácia ou Biomedicina;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 2.146,95) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde
Horário: Plantonista 12X36 – 19h às 7h

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

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

ANALISTA DE LABORATÓRIO

Atividades:
- Responsabilizar-se pela prática de análises clínicas, através da interpretação crítica dos resultados, bem
como realizar a preparação e manuseio de equipamentos envolvidos no processo, a fim de prestar laudo de
confiança;

- Controlar a reposição de estoque de materiais, através de pedidos junto a fornecedores e parceiros, com
a finalidade de manter a operacionalidade das atividades do setor;

- Manter relacionamento constante com as demais equipes multidisciplinares, com troca de informações, a
fim de prestar atendimento sobre as patologias de cada paciente;

- Liberar laudos e assinar exames laboratoriais;

- Operar equipamentos analíticos;

- Realizar exames em bancada;

- Prestar suporte no desenvolvimento da técnica e coleta;

- Realizar e orientar procedimentos relacionados aos controles internos dos equipamentos e respectivas
manutenções.
Requisitos:
- Ensino Superior em Biologia, Farmácia ou Biomedicina;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 2.624,04) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde
Horário: Segunda à Quinta, de 7h às 17h. Sexta, de 7h às 16h.

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

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

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 ou Eletrotécnica.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.537,85) + 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

AUXILIAR DE FARMÁCIA
Atividades:
- Receber e realizar conferência dos materiais e medicamentos, bem como, efetuar a dispensação de
produtos sólidos e líquidos orais, com o objetivo de garantir a qualidade dos medicamentos que forem
liberados;
- Emitir relatórios do turno a cada 2 horas;
- Conferir e entregar medicamentos, bem como recolher as devoluções, separar e atender o lote da
prescrição;
- Realizar a devolução dos medicamentos no sistema, recebimento, conferência e armazenamento do
ressuprimento do setor;
- Recebimento das QT's (Quimioterapia) e NPT's (Nutrição Parenteral Total) e preenchimento do check list
no recebimento dos medicamentos e materiais, além de conferir a validade dos mesmos.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.038,05) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Escala 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 Farmácia.

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

AUXILIAR DE SUPRIMENTOS
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$ 1.200,82) + 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 SUPRIMENTOS
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$ 1.200,82) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde
Horário: Escala 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 Suprimentos.

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

AUXILIAR DE SUPRIMENTOS
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$ 1.200,82) + 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 SUPRIMENTOS
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$ 1.200,82) + 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

COORDENADOR DE GOVERNANÇA
Atividades:
- Planejar e coordenar as atividades diárias do setor de Governança, estabelecendo os fluxos de trabalho
e organizando as equipes em relação as tarefas e as escalas/plantões, respeitando as normas e
procedimentos da instituição;
- Criar ferramentas e capacitar os colaboradores para melhoria de desempenho, contribuindo para um
bom relacionamento inter e intra departamental, bem como para pacientes e familiares/acompanhantes.

Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Administração;
- Experiência como Coordenador de Governança/Hotelaria no ramo hospitalar.

Oferecemos:
- Salário (R$ 3.389,66) + 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: Coordenador de Governança.

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:

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

- Salário (R$ 2.548,00 – Após 3 meses, R$ 2.939,94) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – Horário: 19h às 7h.

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

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

JOVEM APRENDIZ
Atribuições:
Realizar atividades administrativas conforme orientação do gestor.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo ou Cursando.
Oferecemos:
- Salário (R$ 560,50) + VT + Alimentação no Local

Horário: Segunda à Sexta, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.

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

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

JOVEM APRENDIZ
Atribuições:
Realizar atividades administrativas conforme orientação do gestor.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo ou Cursando.
Oferecemos:
- Salário (R$ 560,50) + VT + Alimentação no Local

Horário: Segunda à Sexta, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.

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

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

NUTRICIONISTA CLÍNICO
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$ 2.491,18) + 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

RECEPCIONISTA
Atividades:
- Recepcionar, confirmar o agendamento do atendimento de acordo com a especialidade e solicitar
documentação necessária do paciente e responsável;
- Cadastrar o paciente em sistema eletrônico (Tasy) de acordo com a especialidade;
- Conferir diariamente se os pacientes agendados compareceram a consulta e alimentar esta informação no
sistema SER (Sistema Estadual de Regulação), além de informar a evolução de pacientes e as altas;
- Identificar o paciente com a pulseira de identificação segura (azul de papel), contendo as informações:
nome completo, data de nascimento, número do atendimento e setor;
- Identificar o responsável com a etiqueta de identificação de visitante, contendo as informações: nome
completo, data, hora, número de controle e setor;
- Participar de reuniões promovidas pela Coordenação do setor;
- Informar à Coordenação do setor sobre qualquer problema;
- Realizar a notificação dos Eventos Adversos relacionados à assistência à 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.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.040,61) + VT + Alimentação no Local + 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: Recepcionista.

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$ 1.070,10) + 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: Recreador.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.

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

TÉCNICO DE FARMÁCIA - TEMPORÁRIO
Atividades:
- Responsabilizar-se pelas atividades da Central de Manipulação de Medicamentos Injetáveis (estéreis)
através da diluição e fracionamento de doses, bem como a organização da área e limpeza dos
equipamentos, a fim de garantir a qualidade de manipulação dos medicamentos e a dispensação segura;
- Manipular medicamentos, além de emitir relatórios do turno a cada 2 horas dos medicamentos
manipulados, conferindo-os, separando-os, higienizando-os e atendendo o lote de prescrição dos mesmos;
- Repor os medicamentos e materiais, rotulando-os;
- Na ausência do Auxiliar de Farmácia, entregar medicamentos, recolher devoluções, receber QT's
(Quimioterapia) e NPT's (Nutrição Parenteral Total);
- Realizar o registro e limpeza simples e terminal da sala de higienização e manipulação.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Curso Técnico em Farmácia completo;
- Desejável experiência na função.
Observação: Vaga temporária de 90 dias.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.730,08) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x36 – Horário: 19h à 7h.

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

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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.
Setor: UTI Pediátrica
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- COREN ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão Negativa do Coren.
Observação: Disponibilidade para atuar nos turnos diurno e noturno (ferista).

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 (Ferista – Horário variável)

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - TEMPORÁRIO
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.
Observação: Vaga temporária para cobertura de licença maternidade.

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

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: 7h às 19h.

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$ 1.201,98) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: De segunda à quinta, de 7h às 17h. Sexta, de 7h às 16h.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.

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 HIGIENIZAÇÃO
Atividades:
- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, em todo ambiente hospitalar, bem como
serviços de coleta, transporte e segregação de resíduos e de roupa suja, utilizando os materiais e
instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas;
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral;
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, papelões, isopor e metais);
- Molhar os jardins;
- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonetes;
- Fazer transporte de material ou equipamento, quando necessário;
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

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

JOVEM APRENDIZ
Atribuições:
Realizar atividades administrativas conforme orientação do gestor.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo ou Cursando.
Oferecemos:
- Salário (R$ 560,50) + VT + Alimentação no Local

Horário: Segunda à Sexta, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.

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

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

AJUDANTE DE COZINHA
Atividades:
- Responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas produções de alimentos;
- Auxiliar o cozinheiro no preparo das refeições dos pacientes do hospital e dos colaboradores.
Requisitos:
- Ensino Fundamental Completo;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 982,48) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde
Horário: Plantonista 12X36 – 19h às 7h.

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

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

ANALISTA DE LABORATÓRIO
Atividades:
- Responsabilizar-se pela prática de análises clínicas, através da interpretação crítica dos resultados, bem
como realizar a preparação e manuseio de equipamentos envolvidos no processo, a fim de prestar laudo de
confiança;

- Controlar a reposição de estoque de materiais, através de pedidos junto a fornecedores e parceiros, com
a finalidade de manter a operacionalidade das atividades do setor;

- Manter relacionamento constante com as demais equipes multidisciplinares, com troca de informações, a
fim de prestar atendimento sobre as patologias de cada paciente;

- Liberar laudos e assinar exames laboratoriais;

- Operar equipamentos analíticos;

- Realizar exames em bancada;

- Prestar suporte no desenvolvimento da técnica e coleta;

- Realizar e orientar procedimentos relacionados aos controles internos dos equipamentos e respectivas
manutenções.

Requisitos:
- Ensino Superior em Biologia, Farmácia ou Biomedicina;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 2.146,95) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde
Horário: Plantonista 12X36 – 19h às 7h.

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

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: 7h às 19h.

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

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$ 2.548,00 – Após 3 meses, 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

Horário: Plantonista 12x60 – Horário: 19h às 7h.

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

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h / 19h às 7h.
Número de Vagas: 03.

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

COPEIRO - TEMPORÁRIO
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: Temporário - Cobertura de Licença por 6 meses.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.038,05) + VT + Alimentação no Local + 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: 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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma
eficaz e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado
adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h / 19h às 7h.
Número de Vagas: 03.

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

MAQUEIRO
Atividades:

- Garantir que os pacientes sejam removidos e conduzidos nas dependências da unidade hospitalar
com segurança em casos de internação, transferências, realização de exames, altas médicas e óbitos,
de manipulação correta dos aparelhos específicos necessários durante a locomoção.

Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.268,74) + 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: Maqueiro.

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

JOVEM APRENDIZ
Atribuições:
Realizar atividades administrativas conforme orientação do gestor.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo ou Cursando.
Oferecemos:
- Salário (R$ 560,50) + VT + Alimentação no Local

Horário: Segunda à Sexta, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.

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

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.

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

COPEIRO
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.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.038,05) + VT + Alimentação no Local + 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: Copeiro.

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: 7h às 19h.

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

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: 7h às 19h.

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

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

JOVEM APRENDIZ
Atribuições:
Realizar atividades administrativas conforme orientação do gestor.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo ou Cursando.
Oferecemos:
- Salário (R$ 560,50) + VT + Alimentação no Local

Horário: Segunda à Sexta, de 8h às 12h ou de 13h às 17h.

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

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.

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

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO
Atividades:
- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, em todo ambiente hospitalar, bem como
serviços de coleta, transporte e segregação de resíduos e de roupa suja, utilizando os materiais e
instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas;
- Efetuar a limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral;
- Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos;
- Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, papelões, isopor e metais);
- Molhar os jardins;
- Reabastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonetes;
- Fazer transporte de material ou equipamento, quando necessário;
- Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

Requisitos:
- Ensino Fundamental Incompleto.
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

AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO - PCD
Atividades:
- Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral, em todo ambiente hospitalar, bem como
serviços de coleta, transporte e segregação de resíduos e de roupa suja, utilizando os materiais e
instrumentos adequados, e rotinas previamente definidas.

Requisitos:
- Ensino Fundamental Incompleto.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.201,98) + 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 Higienização.

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

AUXILIAR DE FARMÁCIA - TEMPORÁRIO
Atividades:
- Receber e realizar conferência dos materiais e medicamentos, bem como, efetuar a dispensação de
produtos sólidos e líquidos orais, com o objetivo de garantir a qualidade dos medicamentos que forem
liberados;
- Emitir relatórios do turno a cada 2 horas;
- Conferir e entregar medicamentos, bem como recolher as devoluções, separar e atender o lote da
prescrição;
- Realizar a devolução dos medicamentos no sistema, recebimento, conferência e armazenamento do
ressuprimento do setor;
- Recebimento das QT's (Quimioterapia) e NPT's (Nutrição Parenteral Total) e preenchimento do check list
no recebimento dos medicamentos e materiais, além de conferir a validade dos mesmos.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.038,05) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Escala 12x36. Horário: 7h às 19h.

Observação: 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: Auxiliar de Farmácia Temporário.

(03/01/2019)

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.

(03/01/2019)

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Garantir a padronização das técnicas e atividades de esterilização dos materiais e instrumentos, a fim de
assegurar a qualidade dos serviços prestados pela área;
- Manter todo o instrumental esterilizado e em perfeito estado de conservação, a fim de garantir a entrega
dos equipamentos em tempo hábil para os setores solicitantes;
- Conferência do Arsenal/Almoxarifado no que tange a validade.
Requisitos:
- Experiência em CME;
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- COREN ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão Negativa do Coren.

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.

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

(03/01/2019)

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 – 21.330400 Telefone: 021 3369-9660

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

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

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

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

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

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

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

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

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 GOVERNANÇA (LÍDER)
Atividades:
- Organizar e orientar a equipe de trabalho de camareiras, a fim de garantir a higienização correta e
segura de todo o ambiente hospitalar.
- Solicitar e monitorar a conclusão das Ordens de Serviço de Manutenção e Engenharia Clínica.
- Supervisionar a limpeza e arrumação das áreas comuns, interna e externas do hospital.
- Controlar a frequência de funcionários e relatar no livro de ordens e ocorrências o relato das atividades
e as intercorrências do plantão.
- Acompanhar a reposição dos enxovais nas rouparias satélites e monitorar a qualidade do enxoval.
- Providenciar liberação dos quartos em sistema específico e atestar que os mesmos estão em perfeito
estado de utilização, em caso de alguma intercorrência, acompanhar a conclusão do serviço executado.
- Fazer ronda nos setores, verificando a qualidade do atendimento da hotelaria nos setores internos do
hospital.
- Apoiar a coordenação nas atividades relacionadas à Hotelaria.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Experiência na função;
- Experiência em Hotelaria Hospitalar.

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.459,05) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Segunda à Quinta, de 7h às 17h. Sexta, de 7h às 16h.

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

(21/01/2019)

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

AUXILIAR DE GOVERNANÇA
Atividades:
- Arrumar os quartos, checar o funcionamento dos mesmos através de check list;
- Abrir Ordem de Serviço no sistema Tasy, conforme necessidade dos setores;
- Realizar a contagem da roupa, informar o setor de Rouparia Central a quantidade necessária para
reposição dos setores fechados (Centro Cirúrgico e UTI's) e andares;
- Controlar e organizar o andar, verificar altas, no intuito de agilizar a arrumação dos quartos;
- Recolher no setor de internação o censo com a lista de paciente, com o objetivo de providenciar o
enxoval do mesmo;
- Controlar a limpeza e manutenção dos andares, bem como liberar via sistema Tasy os quartos para
novas internações;
- Distribuir para os acompanhantes as roupas e os kits de roupa de cama/banho, com o objetivo de
acompanhar o pernoite e bem-estar dos pacientes;
- Preparar os kits de enxoval a ser entregue nos andares e as peças avulsas.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Experiência na função;
- Experiência em Hotelaria Hospitalar.

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.038,05) + 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 Governança.

(21/01/2019)

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

TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Atividades:
- Realizar exames de radiologia (Raio-X e Tomografia Computadorizada), atentar e garantir a proteção
radiológica das pessoas envolvidas na realização dos mesmos, conforme a Portaria 453/19981, bem como
posicionar corretamente o paciente e ajustar os equipamentos de acordo com as solicitações médicas, a
fim de obter as imagens com a máxima qualidade possível;
- Garantir que as imagens geradas pelos equipamentos estejam de acordo com a qualidade de
processamento desejada para cada tipo de exame.
Requisitos:
- Curso técnico em Radiologia concluído;
- Registro no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia.

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.996,00) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: 24h 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: Técnico de Radiologia.

(21/01/2019)

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

TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Atividades:
- Realizar exames de radiologia (Raio-X e Tomografia Computadorizada), atentar e garantir a proteção
radiológica das pessoas envolvidas na realização dos mesmos, conforme a Portaria 453/19981, bem como
posicionar corretamente o paciente e ajustar os equipamentos de acordo com as solicitações médicas, a
fim de obter as imagens com a máxima qualidade possível;
- Garantir que as imagens geradas pelos equipamentos estejam de acordo com a qualidade de
processamento desejada para cada tipo de exame.
Requisitos:
- Curso técnico em Radiologia concluído;
- Registro no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia.

Oferecemos:
- Salário (R$ 1.996,00) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: 24h semanais.

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

(21/01/2019)

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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.
Setor: Centro Cirúrgico
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$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.
Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: vagasrh.hc@gmail.com,
colocando no assunto: Técnico de Enfermagem.

(16/01/2019)

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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.
Setor: Centro Cirúrgico
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$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 (Ferista – Plantão varia) – 7h às 19h.
Disponibilidade para ser ferista – plantão dia variável.

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

(16/01/2019)

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

ANALISTA DE COMPRAS JR.
Atividades:
- Executar todas as etapas do processo de compra, compreendendo fornecedores, cotações, negociações e
emissão de ordens de compra e follow-up, com foco em oportunidades de melhorias de processos e/ou
redução de custo;
- Pesquisar o mercado fornecedor de produtos e serviços, através de coleta de preços, visando identificar
melhor relação preço, qualidade e prazo de entrega para a unidade hospitalar;
- Gerar e atualizar relatórios de medição de desempenho e contratos de fornecedores;
- Utilizar plataforma de compra eletrônica, bem como negociar e submeter à aprovação da Coordenação da
área.

Requisitos:
- Ensino Superior Cursando ou Completo em Administração ou áreas afins;
- Experiência na função;
- Conhecimentos de Informática – Intermediário.
Oferecemos:
- Salário (R$ 2.062,75) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde
Horário: Segunda à Sexta-Feira, de 7h às 17h.
Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: vagasrh.hc@gmail.com,
colocando no assunto: Analista de Compras Jr.

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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 Neonatal;
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- COREN ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão Negativa do Coren.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60, 7h às 19h.

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

FARMACÊUTICO
Atividades:
- Responsabilizar-se pelo processo interno referente à dispensação de medicamentos, através de orientação
sobre cada procedimento farmacológico, manipulações e fracionamento;
- Analisar as prescrições médicas e Reconciliação Medicamentosa, bem como responsabilizar-se pela atenção
farmacêutica na alta hospitalar;
- Validar medicamentos dos pacientes, bem como dos medicamentos etiquetados do Almoxarifado nos finais
de semana;
- Solicitar e confirmar QT's (Quimioterapia), além de solicitar medicamentos manipulados (Aquarela);
- Gerar ordem de compra para QT's (Quimioterapia) e NPT (Nutrição Parenteral Total), lançar suas notas fiscais
e realizar suas cobranças;
- Avaliar medicamentos não padronizados para solicitação de compra na ausência do Farmacêutico Rotina,
realizando contagem diária dos medicamentos;
- Solicitar materiais para o setor e de transferência dos medicamentos de estoque baixo para atendimento da
alta hospitalar;
- Registrar prescrições no senso ocupacional, contagem diária e controle de validade dos medicamentos e
materiais.
Requisitos:
- Ensino Superior Completo em Farmácia;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 2.491,18) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Escala 12x36. Horário: 7h às 19h.
Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: vagasrh.hc@gmail.com,
colocando no assunto: Farmacêutico.

(11/02/2019)

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma eficaz
e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 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.

(11/02/2019)

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma eficaz
e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.
Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: vagasrh.hc@gmail.com,
colocando no assunto: Técnico de Enfermagem.

(11/02/2019)

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma eficaz
e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 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.

(21/02/2019)

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

AUXILIAR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
Atividades:
- Auxiliar em atividades vinculadas à segurança e total integridade das pessoas na unidade hospitalar
(pacientes, acompanhantes e colaboradores);
- Auxiliar na defesa do patrimônio do empregador, no impedimento e inibição de ato suspeito e que
fuja da normalidade;
- 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$ 1.243,68) + 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: Auxiliar de Segurança Patrimonial.

(28/02/2019)

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: 7h às 19h.
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 - TEMPORÁRIO
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: Temporário - Cobertura de Licença INSS.
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: Copeiro.
(08/03/2019)

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

AJUDANTE DE COZINHA
Atividades:
- Responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas produções de alimentos;
- Auxiliar o cozinheiro no preparo das refeições dos pacientes do hospital e dos colaboradores.
Requisitos:
- Ensino Fundamental Completo;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 982,48) + 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: Ajudante de Cozinha.
(08/03/2019)

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

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Atividades:
- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de média e alta complexidade, de forma eficaz
e segura, sob supervisão e orientação da chefia imediata, com o objetivo de garantir cuidado adequado.
Requisitos:
- Curso técnico de enfermagem concluído;
- Coren ativo e dentro da validade;
- Anuidade do ano vigente paga (Registro);
- Certidão negativa do Coren;
- Experiência Profissional Hospitalar como Técnico de Enfermagem em Pediatria.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.264,15 – Após 3 meses, R$ 1.516,52) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.
Horário: Plantonista 12x60 – 7h às 19h.
Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: vagasrh.hc@gmail.com,
colocando no assunto: Técnico de Enfermagem.

(08/03/2019)

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

