
 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES  

EDITAL Nº. 002/2023 IPGSE - HERSO 

ANEXO I QUADRO DE VAGAS 

 

Nº  Cargo Pré-requisitos Resumo das Atribuições do Cargo Jornada/Escala 

de Trabalho 

Remuneração 

Base 

QTD de 
vaga 

Imediata 

QTD de 
vaga 

Cadastro 
Reserva 

01 Assistente 

Administrativo 

I 

Ensino Médio ou 

cursando o último ano 

Ter Conhecimento em 

informática. 

Elaborar planilhas e relatórios com dados 

relevantes do serviço/unidade conforme 

demanda. Esclarecer dúvidas de clientes ou 

colaboradores sobre os procedimentos do 

serviço/unidade. Providenciar material de 

expediente; Controlar as atas das reuniões e 

monitorar cumprimento das ações definidas; 

Alimentar o sistema; Elaborar os fluxogramas 

de documentação, visando à correta 

comunicação e registro das informações; 

Organizar, distribuir e controlar as cópias de 

documentos, mantendo protocolos de entrega. 

Escala 44h 

semanais 

R$ 1.542,52* 00 05 



 

 

02 Auxiliar de 

Almoxarifado 

Ensino Médio Completo. 

Desejável conhecimento 

em informática básica. 

Vaga para o sexo 

masculino.  

Auxiliar no recebimento de mercadorias 

conforme Notas Fiscais; auxiliar nos controles, 

armazenamentos, distribuições, manutenção, 

zelo e guarda do estoque. 

Escala 12x36 

e/ou 36h 

semanais 

R$ 1.542,52 * 00 05 

03 Auxiliar de 

Coleta 

Curso de Técnico de 

Enfermagem, com 

registro no Conselho 

COREN-GO, 

Comprovante de 

Pagamento. (Obs.: 

Registro  dentro do prazo 

de validade). Desejável 

Conhecimento em 

informática básica. 

Atuar na coleta de sangue e outros materiais 

biológicos em laboratório clínico. 

Escala 12x36 

e/ou 36h 

semanais 

R$ 2.258,69* 00 05 

04 Auxiliar de 

Farmácia 

Ensino Médio Completo.  

Conhecimento em 

informática básica. 

Garantir a solicitação, recebimento, 

armazenamento e controle de estoque de 

materiais hospitalares e medicamentos e 

atender solicitação dos setores; Repor os 

estoques dos setores: farmácia central, 

farmácia satélite; Armazenar os materiais 

recebidos nos lugares determinados 

Escala 12x36 

semanais 

R$ 1.873,06* 00 10 



 
atentando para data de validade e instruções 

de acondicionamento Separar medicação 

conforme as prescrições médicas para os 

pacientes internos; 

05 Auxiliar de 

Manutenção 

Possuir em Ensino 

Fundamental Completo.  

Executar serviços de 

manutenção/conservação predial e outras 

atividades em geral. Executar serviços de 

conservação dos móveis, mobiliários em uso; 

Realizar leituras de consumo de água, luz, 

gazes medicinais, GLP e outras quando 

solicitado. 

Escala 44h 

semanais 

R$ 1.652,70* 00 03 

06 Biomédico 

Ensino Superior em 

Biomedicina. Registro no 

conselho de classe. 

 

Atuar em equipes de saúde, nas atividades de 

diagnóstico laboratorial. 

Identificar, classificar e estudar os agentes 

causadores de enfermidades, possuir 

formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, para atuar em todos os níveis de 

atenção à saúde, com base no rigor científico 

e intelectual. 

 

Escala 12x36 

e/ou 36h 

semanais 

R$ 3.195,22* 00 05 

07 Enfermeiro Ensino Superior Completo 

em Enfermagem. Possuir 

Registro no Conselho 

Profissional – COREN-

GO Comprovante de 

Pagamento. (Obs.: 

Garantir e prestar a assistência de 

enfermagem aos pacientes internados na 

unidade sob sua responsabilidade; 

Escala 12x36h R$ 3.525,76* 00 20 



 
Registro dentro do prazo 

de validade).  

08 Enfermeiro II Ensino Superior Completo 

em Enfermagem. Registro 

no Conselho Profissional 

– COREN-GO 

Comprovante de 

Pagamento. (Obs.: 

Registro dentro do prazo 

de validade). 

Garantir e prestar a assistência de 

enfermagem aos pacientes internados na 

unidade sob sua responsabilidade; 

Escala 44h 

semanais 

R$ 4.310,24* 00 10 

09 Engenheiro de 

Segurança do 

Trabalho 

Graduação em 

Engenharia com 

especialização em 

Engenharia de Segurança 

do Trabalho, com registro 

profissional regular para o 

exercício da profissão e 

06 (seis) meses de 

experiência em 

Engenharia de Segurança 

do Trabalho. 

Elaborar e executar projetos de normas e 

sistemas para programas de segurança do 

trabalho, desenvolvendo estudos e 

estabelecendo métodos e técnicas, para 

prevenir acidentes de trabalho e doenças 

ocupacionais, bem como emitir e divulgar 

documentos técnicos como relatórios, mapas 

de risco e demais documentos referentes ao 

serviço; 

Escala 20h 

semanais 

R$ 4.848,00* 0 03 

10 Farmacêutico 

Ensino Superior Completo 

em Farmácia, com 

registro profissional 

regular para o exercício 

da profissão. Possuir 06 

Prestar assistência técnica, farmacovigilância, 

monitoração e fiscalização da quarentena, 

controle de psicotrópicos e entorpecentes, 

avaliação das prescrições médicas, farmácia 

Escala 44h 

semanais  

R$ 5.674,27* 00 05 



 

(seis) meses de 

experiência em farmácia 

hospitalar. 

clínica e auxiliar na gestão da equipe de 

farmácia; 

11 Fonoaudiólogo  

Ensino Superior Completo 

em Fonoaudiologia. 

Desejável experiência na 

área hospitalar.  

Registro ativo no 

conselho de classe. 

Realizar tratamento fonoaudiológico visando à 

prevenção e reabilitação dos usuários 

internados; Realizar o processo de avaliação 

permanente aos serviços de atuação, 

propondo medidas que visem à melhoria 

contínua na prestação de assistência 

hospitalar humanizada e de qualidade ao 

usuário. 

30horas 

semanais 

R$ 3.470,67* 00 05 

12 Instrumentador 

Cirúrgico 

Possuir Curso em 

Instrumentação Cirúrgica. 

Registro no Conselho 

Profissional COREN-GO 

Comprovante de 

Pagamento. (Obs.: 

Registro dentro do prazo 

de validade). 

Desempenhar atividades e tarefas de 

instrumentação cirúrgica garantindo assim a 

segurança e qualidade da assistência 

prestada. 

Escala 12x36h  
R$ 2.589,23* 00 05 

13 Jardineiro Ensino Fundamental 

Completo 

Zelar pela manutenção e organização dos 

jardins do hospital e manter a limpeza externa; 

Realizar a jardinagem da área interna e 

externa do hospital. 

Escala 44h 

semanais 

R$ 1.487,43* 00 03 

14 Maqueiro Ensino Fundamental Transporte de paciente em dependências Escala de R$ 2.258,69* 00 05 



 
Completo internas e externas da unidade de saúde, bem 

como auxiliá-los na sua colocação e retirada 

de veículos que os transportem; 

12x36 

15 Motorista Ensino Médio Completo. 

Maior de 21 anos. 

Habilitação de condutor, e 

06 (seis) meses de 

experiência como 

motorista. 

Curso MOPP, 

Emergência e Transporte 

de Passageiros 

atualizados e averbados 

na CNH. 

Dirigir, manobrar veículos e transportar 

pessoas, cargas ou valores. Realizar 

verificações e manutenções básicas do 

veículo e utilizando equipamentos e 

dispositivos especiais tais como sinalização 

sonora e luminosa, software de navegação e 

outros. 

Escala 36h 

semanais 

R$ 2.258,69* 00 05 

16 Nutricionista Nível Superior Completo 

em Nutrição, possuir 

Registro Profissional 

regular para o exercício 

da profissão e 

Experiência de 06 (seis) 

meses em Nutrição. 

Planejar, orientar e acompanhar toda a área 

de produção e dietoterapia, seguindo os 

princípios da nutrição; Elaborar previsão de 

consumo periódico de gêneros alimentícios e 

materiais de consumo necessários para o 

normal andamento do serviço, requisitando-os 

quando necessário; 

Realizar a triagem nutricional na admissão do 

paciente; Proceder à orientação dietética e 

educação alimentar para pacientes 

Escala 44h 

semanais 

R$ 4.792,83* 00 05 



 
internados. 

17 Pintor Ensino Fundamental 

Incompleto.  

Executar atividades de pintura predial de 

maneira preventiva e corretiva. 

Escala 44h 

semanais 

R$ 1.652,70* 00 05 

18 Psicólogo 

Hospitalar 

Ensino Superior em 

Psicologia, com registro 

profissional regular para o 

exercício da profissão. 

Desejável Especialização 

em Psicologia Hospitalar. 

Realizar atendimento psicológico visando 

minimizar sintomas psicossomáticos e prestar 

acolhimento aos familiares e usuários. 
Escala 44h 

semanais 

R$ 3.415,58* 00 05 

19 Técnico 

Auxiliar de 

Regulação 

Médica 

Ensino Médio Completo. 

Conhecimento em Excel. 

Otimizar a utilização dos leitos hospitalares, 

mantendo a Taxa de Ocupação em limites 

adequados, evitando tanto ociosidade como 

superlotação. Escala 12x36 R$ 2.258,69* 00 05 

20 Técnico em 

Enfermagem 

Curso Técnico em 

Enfermagem. Registro no 

Conselho – COREN- GO 

Comprovante de 

Pagamento. (Registro  

dentro do prazo de 

validade). 

 

Desenvolver atividades auxiliares e técnicas 

nos serviços de enfermagem, através de 

participações e programas que visem à 

preservação, manutenção, recuperação e 

elevação de bom nível de saúde da 

coletividade, bem como atividades de apoio 

ou tratamento médico e cirúrgico sob 

supervisão do enfermeiro. 

Escala 12x36h  R$ 2.258,69* 00 30 

21 

 

Técnico em 

Gesso 

Curso de Técnico em 

Gesso Hospitalar. 

Desejável experiência na 

Área Assistencial. 

Prestar cuidados aos usuários sob sua 

responsabilidade de acordo com o plano de 

assistência, atendendo as necessidades de Escala 44h 

semanais 

R$ 2.423,96* 00 05 



 
higiene, conforto e segurança dos mesmos. 

22 Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 

Curso Técnico em 

Segurança do Trabalho.  

Realizar atividades ligadas a Segurança do 

Trabalho, visando assegurar condições que 

eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de 

ocorrência de acidentes de trabalho, 

observando o cumprimento de toda legislação 

vigente; Atender os colaboradores, orientando 

procedimentos e esclarecendo dúvidas; 

Atender os colaboradores nas solicitações de 

EPI’s e EPC’s e emitindo laudos quando 

necessário. 

Escala 44h 

semanais 

 

 

R$ 3.085,04* 00 05 

23 Terapeuta 

Ocupacional 

Graduação em Terapia 

Ocupacional, com registro 

profissional regular para o 

exercício da profissão.  

Atender usuários para prevenção, habilitação 

e reabilitação utilizando protocolos e 

procedimentos específicos de terapia 

ocupacional, realizando diagnósticos 

específicos, analisando condições dos 

usuários para orientá-los e familiares. 

Escala 30h 

semanais 

R$ 2.974,86* 00 05 

* Remuneração base: será acrescida de insalubridade e demais verbas referentes ao cargo/setor/turno 

 


		2023-02-10T14:29:50-0300
	Fábio Vilela Matos




