
SETOR CARGO QUANT ESPECIFICIDADE / EXPERIÊNCIA

TRANSPORTE TECNICO EM ENFERMAGEM 1
Experiência mínima em cuidados a pacientes de alta 

complexidade para assistência de pacientes graves e 

com risco de vida.

HEMODINÂNICA TÉCNICO EM ENFERMAGEM 1

Preparar paciente para exames por vias braquial, radial 

e femoral, punção periférica, tricotomia, preparar a mesa de 

instrumentação para respectivos exames: cateterismo 

cardíaco, angioplastia, marca passo, ablação, arteriografia 

cerebral, embolização cerebral, arteriografia de membros 

inferiores, etc... monitorizar o paciente na sala de exame e 

pós procedimento.

TECNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ENFERMEIRO

CAMAREIRO

Receber e entregar roupas em local apropriado, 

executar tarefas de controle de roupas, proceder 

entregar roupas no período de estadia do usuário, vestir 

leitos, limpar e higienizar o ambiente hospitalar, 

trabalhar em conformidade com o manual de 

procedimentos, zelar pelos pertences dos pacientes, 

atuar em situações de emergências, ter discrição, 

asseio, segurança, manter silencio, demonstrar 

agilidade e boas maneiras.

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

RECEPCIONISTA

Realizar o atendimento geral e intermediação de 

pacientes, acompanhantes e visitantes. Obedecer as 

normas e os protocolos para os fluxos de atendimento e 

de informações. Receber pacientes e os conduz até as 

salas de consulta, exames ou box de atendimento. 

Prestar ajuda com dúvidas. Realizar agendamentos ou 

cancelamentos por contato telefônico. Faz a abertura de 

fichas e cadastros de identificação, de internação ou 

transferências. Cadastro nas bases de dados novos 

pacientes e também atualiza o cadastro dos já 

existentes.

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA Em andamento

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Em andamento

Em andamento

Experiência em instalação de paciente em máquinas de 

diálise em clínica e UTI. Punção de FAV e manuseio de 

cateter. Monitorização da terapia dialitica e 

reprocessamento de capilares.                                                                    

Enfermeira com experiência para o atendimento 

assistencial na terapia renal substitutiva (Hemodiálise), 

diálise peritoneal e transplante renal com habilidades 

para atuar integralmente na promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e 

em consonância com os preceitos éticos e legais em 

todo programa da terapia renal.

3

Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, 

tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins); utilização de 

produtos de limpeza, transporte de móveis e objetos em 

geral, serviços de carga e descarga de materiais, 

serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, 

lanches, higienizar utensílios, etc.), serviços de 

lavanderia (lavar e passar roupas), executar outras 

tarefas compatíveis com a natureza da função. 

ABERTURA DE VAGAS PARA RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 01/2021

TÉCNICO EM ENFERMAGEMCLINICA CIRURGICA 5

Experiência em pré-operatório mediato e imediato do 

paciente cirúrgico para intervenção nas especialidades 

Geral, Vascular e Cardiologia adulto. Pós operatório 

mediato e imediato e principais complicações. 

HEMODIALISE / 

NEFROLOGIA

HOTELARIA

MOTORISTA DOMESTICO

11

ASG



AUXILIAR DE LAVANDERIA 2

Executar a lavagem de roupas, separando-as de acordo 

com o tipo de material e grau de sujeira. Pesar, 

regulando e operando máquinas lavadoras. Efetuar a 

revisão de roupas lavadas, verificando manchas e 

qualidade da lavagem. Operar equipamentos de baixa 

complexidade. Centrifugar roupas molhadas e separar 

roupas danificadas, encaminhando-as para reparos. 

ENFERMEIRA

TECNICO EM ENFERMAGEM

TECNICO EM ENFERMAGEM

TECNICO EM ENFERMAGEM

TECNICO EM ENFERMAGEM

TECNICO EM ENFERMAGEM

TECNICO EM ENFERMAGEM

TECNICO EM ENFERMAGEM

ENFERMEIRO

32

Assistência a pacientes no setor de Unidade de Terapia 

Intensiva em geral. Manuseio com carrinho de P.C.R, 

drogas vasoativas, bombas de Infusão e ventilador 

mecânico.                                                                      

Enfermeira experiência em unidade de terapia intensiva 

de alta complexidade,  para o atendimento a pacientes 

em pré e pós operatório imediato de cirurgia cardíaca, 

pacientes de cirurgia Geral e vascular. Desejável 

conhecimento em transplante renal.

Técnico de Enfermagem com experiência em unidade 

de terapia intensiva de média e alta complexidade,  para 

o atendimento a pacientes em pré e pós operatório 

imediato de cirurgia cardíaca, pacientes de cirurgia 

Geral e vascular. 

Enfermeira com experiência em cardiopediatria, em 

unidade aberta, para o atendimento de crianças em pré 

operatório e pós operatório mediato de cirurgias 

cardíacas, desejável pós graduação em pediatria e/ou 

neonatologia.Técnico de Enfermagem com experiência 

em pediatria, em atendimento a crianças em UTI 

cardiológica ou geral

TOTAL DE VAGAS EM ABERTO 

4

5

CARDIOPEDIATRIA

UTI GERAL


