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$ 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: Ajudante de Cozinha.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atividades:
- Informar ao empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de
trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização dos mesmos;
- Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar
outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e
higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e
do trabalho.

Requisitos:
- Ensino Médio Completo - Técnico de Segurança do Trabalho;
- Registro no Ministério do Trabalho e Emprego;
- Experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 2.261,33) + 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: Técnico de Segurança do Trabalho.

AUXILIAR DE COLETA
Atividades:
- Coletar materiais biológicos para a realização dos exames, com a finalidade de possibilitar
diagnósticos;
- Realizar coleta de material de acordo com o descrito no manual de coleta e seguindo as
orientações do manual de biossegurança;
- Retirar materiais coletados nas unidades de internação;
- Repor diariamente material de coleta nas unidades fechadas (UIs e Berçário).

Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Curso Técnico em Patologia Clínica Completo.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.223,68) + 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: Auxiliar de Coleta.

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$ 2.124,63) + 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 Compras Jr.

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.

RECEPCIONISTA – DIRETORIA
Atividades:
- Suporte à Diretoria e Centro de Estudos;
- Rotinas administrativas: agendamento de salas, prestar atendimento aos colaboradores que
se dirigirem ao setor, suporte ao setor administrativo.
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Desejável experiência na função.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.310,02) + 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: Recepcionista.

