COPEIRO
Atividades:
- Atender e servir toda a alimentação de colaboradores e pacientes, entre outras rotinas do
setor.
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.

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

AGENTE DE PORTARIA
Atividades:

- Orientar e encaminhar o público; controle de entrada e saída de pessoas; revista de bolsas e
similares.

Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Experiência com atendimento ao público, controle de acesso de pessoas e vigilância.
Oferecemos:
- Salário (R$ 1.229,57) + 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.

AUXILIAR DE COLETA
Atividades:
- Coletar materiais biológicos para a realização dos exames; retirar materiais coletados, entre
outras atividades pertinentes ao setor.

Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Curso Técnico em Patologia Clínica Completo;
- Registro profissional ativo.
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 SISTEMAS SR.
Atividades:

- Implantação de novos módulos/funções Tasy;
- Atualização do sistema, parametrização;
- Construção de relatórios;
- Identificação de falhas;
- Prestar apoio aos usuários;
- Ministrar treinamento aos usuários dos sistemas, entre outras atividades pertinentes ao cargo.
Requisitos necessários:
- Experiência com o sistema TASY;
- Formação Superior completa na área de TI;
- Conhecimentos básicos em SQL;
- Experiência com processos ITIL (gerenciamento de incidente, requisição, mudança,
problemas, conhecimento);
- Conhecimento do Pacote Office.

Requisitos desejáveis:
- Conhecimento nos processos hospitalares (atendimento, faturamento, estoque, prescrição);
- Experiência na área da saúde, com foco na área hospitalar.

Oferecemos:
- Salário (R$ 6.129,46) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde
Horário: Segunda à sexta-Feira, horário comercial.
Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para:
vagasrh.hc@gmail.com, colocando no assunto: Analista de Sistemas Sr.

