
 
 

 

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. 

 

 

 



 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

Atividades: 

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

Requisitos: 

- Curso técnico de Enfermagem concluído; 
- Registro profissional ativo; 
- Experiência em Pediatria.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENFERMEIRO EDUCAÇÃO CONTINUADA 
 

Atividades: 

- Planejar, realizar e monitorar os treinamentos assistenciais, elaboração de plano de aula, avaliar 

desempenho do colaborador de Enfermagem, participação das comissões assistenciais, entre outras 

atividades pertinentes à função.  

 

Requisitos: 

- Ensino Superior Completo em Enfermagem; 

- Pós-Graduação em CTI; 

- Experiência na função. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 3.158,96) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.  

Horário: Segunda à sexta-feira, de 11h às 17h 

  

Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: 

vagasrh.hc@gmail.com, colocando no assunto: Enfermeiro Educação Continuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANALISTA DE COMPRAS JR. 

 

Atividades: 

- Executar todas as etapas do processo de compra, compreendendo fornecedores, cotações, 

negociações e emissão de ordens de compra, entre outras rotinas do setor. 

Requisitos: 

- Ensino Superior Cursando ou Completo em Administração ou áreas afins; 

- Experiência na função; 

- Conhecimentos de Informática – Intermediário. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 2.188,36) + 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TÉCNICO DE FARMÁCIA - TEMPORÁRIO 

Atividades: 

- Manipular medicamentos, conferir, separar, emissão de relatórios, entre outras atividades 

referentes à função. 

Requisitos: 

- Ensino Médio Completo; 

- Curso Técnico em Farmácia completo; 

- Desejável experiência na função. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.835,43) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.  

Horário: Plantonista 12x36 – Horário: 7h à 19h e 19h às 7h (duas vagas). 

 

Obs.: Vagas temporárias – Cobertura de licenças maternidade. 

  

Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: 

vagasrh.hc@gmail.com, colocando no assunto: Técnico de Farmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

Atividades: 

- Prestar suporte aos usuários na instalação, manutenção e orientação do uso de softwares 
(programas), hardwares (maquinário), entre outras atividades referentes à função. 

Requisitos: 

- Ensino Médio Completo; 

- Técnico em Informática. 

 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.872,75) + 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PSICÓLOGO HOSPITALAR  

Atividades: 

- Prestar atendimento psicológico aos pacientes e familiares da unidade hospitalar. 

Requisitos: 

- Ensino Superior Completo em Psicologia; 

- Experiência em Psicologia Hospitalar (Pediatria); 

- Desejável curso de Especialização na área; 

- Registro no Conselho Regional de Psicologia. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 4.017,35) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde. 

Horário: A combinar – 30h semanais. 

  

Os candidatos interessados devem encaminhar currículo no corpo do e-mail para: 

vagasrh.hc@gmail.com, colocando no assunto: Psicólogo Hospitalar. 

 


