
 
 

 
 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL  

Atividades: 

- Utilizar, como recurso terapêutico, diferentes atividades físicas, lúdicas e pedagógicas; 

- Elaborar planos de reabilitação e adaptação social; 

- Redefinir objetivos, reformular programas e orientar pacientes e familiares perante alteração 

do quadro; 

Requisitos: 

- Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional. 

- Registro no Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 3.253,73) + 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: Terapeuta Ocupacional. 

Data: 19/10/2022 

 

VAGA MÉDICO INTENSIVISTA PEDIATRA 

Requisitos: Graduação em Medicina e Residência/Especialização em Medicina Intensiva 

Pediátrica ou Experiência comprovada de mais de 03 anos em Medicina Intensiva Pediátrica.  

Horário: Plantonista (12h | 15/15 dias) 

O vínculo será através de Pessoa Jurídica 

Vaga: 01 vaga 

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

vagasrh.hc@gmail.com, colocando no assunto: Médico Intensivista Pediatra.   

Data: 25/10/022 

 

 

 



 
 

 
 

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$ 1.329,77) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde. 

Horário: Plantonista 12X36 - Horário: 19h às 07h. 

  

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

vagasrh.hc@gmail.com, colocando no assunto: Agente de Portaria. 

 

LÍDER DE GOVERNANÇA  

Atividades: 

- Organizar e orientar a equipe de trabalho de camareiras, monitorar a conclusão das ordens de serviço 
enviadas ao setor, supervisão de colaboradores, entre outras atividades. 

 
Requisitos: 

- Ensino Médio Completo; 

- Experiência na função; 

- Desejável experiência em Hotelaria Hospitalar. 

Oferecemos: 

- Salário (R$ 1.868,72) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.  

Horário: 12x36 - noturno 

  

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

vagasrh.hc@gmail.com, colocando no assunto: Auxiliar de Governança. 



 
 

 
 

 

 

TÉCNICO DE FARMÁCIA  

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$ 2.169,60) + VT + Alimentação no Local + Plano de Saúde.  

Horário: Plantonista 12x36 – Horário: 7h à 19h e 19h às 7h.  

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

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

 

 

 


