
 
 

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; 

- Registro profissional ativo. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 2.584,60) + 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. 

 

 



 
 

 

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; 

- Verificar os riscos existentes no ambiente de trabalho, promoção de palestras, treinamentos, entre 

outros, para divulgação das normas de segurança da instituição, entre outras atividades referentes à 

função. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Atividades: 

- Prestar assistência de Enfermagem aos pacientes pediátricos de alta complexidade. 

Requisitos: 

- Experiência em UTI Neonatal; 

- Curso técnico de enfermagem concluído; 

- Registro profissional ativo.  

 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.665,93) + 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO 

Atividades: 

- Responsabilizar-se pela conservação de todo instrumental cirúrgico e demais atividades da 
função. 

Requisitos: 

- Ensino Médio Completo; 

- Técnico Instrumentação Cirúrgica; 

- Curso técnico de enfermagem concluído; 
 
- Registro ativo.  

 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.713,13) + 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Atividades: 

- Esterilização dos materiais e instrumentos, manter todo o instrumental esterilizado e em 
perfeito estado de conservação, entre outras rotinas referentes à função. 

Requisitos: 

- Curso técnico de Enfermagem concluído; 

- Registro profissional ativo; 

- Experiência em CME. 

 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.665,93) + 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. 

 

 

 

 

 

 

 


