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VAGAS PARA MÉDICOS 

- Médico Pediatria Clínica 

Requisitos:  

- Graduação em Medicina;  

- Especialização em Pediatria; 

- Experiência em Pediatria Clínica. 

- Médico para UTI Pediátrica 

Requisitos:  

- Graduação em Medicina;  

- Especialização em UTI Pediatria; 

- Experiência em UTI Pediatria. 

- Médico Anestesista 

Requisitos:  

- Graduação em Medicina;  

- Especialização em Anestesia;  

- Experiência em Cirurgia Pediátrica 

- Cirurgião de Coluna 

Requisitos:  

- Graduação em Medicina;  

- Especialização em Cirurgia de Coluna; 

- Experiência em Cirurgia de Coluna. 

- Cirurgião Vascular 

Requisitos:  

- Graduação em Medicina;  

- Especialização em Cirurgia Vascular; 

- Experiência em Cirurgia Vascular. 

 

Processo seletivo com entrevista. 

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

mailto:vagasrh.hc@gmail.com
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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$ 1.012,93) + 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. 
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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$ 1.069,19) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde  

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

Número de Vagas: 02 

 

  

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

colocando no assunto: Copeiro. 
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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$ 1.665,00) + 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.riovagas.com.br/tag/hospitalar/
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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$ 2.787,00) + 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: Farmacêutico. 
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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$ 1.069,19) + 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. 
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TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Atividades: 

- Prestar suporte aos usuários no que tange à instalação, manutenção e orientação do uso de softwares 
(programas), hardwares (maquinário), acessórios e configurações, a fim de restabelecer a normalidade das 
funções e manter o adequado funcionamento das operações; 

- Realizar o gerenciamento e segurança dos servidores, a fim de restabelecer a normalidade das funções e 
manter o adequado funcionamento dos mesmos; 

- Assegurar o acesso e a segurança aos dados gerados pelo colaborador, através da configuração das 
permissões de cada usuário, com o intuito de evitar o uso indevido das informações. 

Requisitos: 

Ensino Médio Completo - Técnico em Informática. 
 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.818,21) + 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: Técnico de Informática. 

 

 

 


