
CONFIRA A DESCRIÇÃO DO CARGO EM NOSSO SITE: 
WWW.ISGSAUDE.ORG

Enfermeiro (UTI - Adulto)

Faturista Hospitalar

Maqueiro

Psicólogo

Téc. de Saúde Bucal

Médico do Trabalho

Téc. de Aparelho Gessado Téc. de Enfermagem

Terapeuta Ocupacional

Odontólogo

Fonoaudiólogo
Téc. de Enf. com

Instrumentação Cirúrgica

Farmacêutico ClínicoEng. de Segurança
do Trabalho

Téc. de Segurança
do Trabalho

Carga Horária: 30
Salário Base: R$ 2.800,00
Pré-requisitos: Superior completo + Conselho de classe 
ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Curso de 
extensão na área de atuação (mínimo 20h - desejável); Pós-
graduação na área de atuação (desejável);Habilidade em 
sistema informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 2.800,00
Pré-requisitos: Superior completo + Conselho de classe 
ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Curso de 
extensão na área de atuação (mínimo 20h - desejável); Pós- 
graduação na área de atuação (desejável); Habilidade em 
sistema informatizado.

Carga Horária: 40
Salário Base:  R$ 2.800,00
Pré-requisitos: Superior completo + Conselho de classe 
ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Curso de 
extensão na área de atuação (mínimo 20h); Pós-graduação 
na área de UTI (obrigatório); Habilidade em sistema 
informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 2.500,00
Pré-requisitos: Superior completo; Experiência comprovada 
na área de no mínimo 06 meses; Habilidade em sistema 
informatizado.

Carga Horária:  15
Salário Base:  R$ 5.000,00
Pré-requisitos: Superior completo + Conselho de classe 
ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Curso de 
extensão na área de atuação (mínimo 20h - desejável); Pós- 
graduação na área de atuação (desejável); Habilidade em 
sistema informatizado.

Carga Horária: 40
Salário Base:  R$ 2.800,00
Pré-requisitos: Superior completo + Conselho de classe 
ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Curso de 
extensão na área de atuação (mínimo 20h - desejável); Pós-
graduação na área de atuação (desejável); Habilidade em 
sistema informatizado.

Carga Horária:  15
Salário Base:  R$ 7.500,00
Pré-requisitos: Superior completo + Conselho de 
classe ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; 
Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária:  44
Salário Base:  R$ 1.250,00
Pré-requisitos: Nível médio completo; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses (desejável); 
Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária: 40
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos: Formação técnica em Enfermagem + 
Instrumentação Cirúrgica; Conselho de classe ativo + 
comprovante de regularidade; Experiência comprovada na 
área de no mínimo 06 meses; Habilidade em sistema 
informatizado.

Carga Horária:  20
Salário Base:  R$ 4.300,00
Pré-requisitos: Superior completo + Conselho de 
classe ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Curso de 
extensão na área de atuação (mínimo 20h - desejável); 
Pós-graduação na área de atuação (desejável); 
Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos: Formação técnica na área + Conselho de 
classe ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Habilidade 
em sistema informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos:  Formação técnica na área + Conselho de 
classe ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Habilidade 
em sistema informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 1.800,00
Pré-requisitos:  Formação técnica na área + Conselho de 
classe ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Habilidade 
em sistema informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 2.960,51
Pré-requisitos:  Formação técnica na área + Conselho de 
classe ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Habilidade 
em sistema informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 2.800,00
Pré-requisitos: Superior completo + Conselho de classe 
ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Curso de 
extensão na área de atuação (mínimo 20h - desejável); 
Pós-graduação na área de atuação (desejável); Habilidade 
em sistema informatizado.

Carga Horária: 30
Salário Base:  R$ 2.800,00
Pré-requisitos: Superior completo + Conselho de 
classe ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Curso de 
extensão na área de atuação (mínimo 20h - desejável); 
Pós-graduação na área de atuação (desejável); 
Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária:  40
Salário Base:  R$ 2.800,00
Pré-requisitos: Superior completo + Conselho de classe 
ativo + comprovante de regularidade; Experiência 
comprovada na área hospitalar de no mínimo 06 meses 
(área hospitalar/desejável); Curso de extensão na área de 
atuação mínimo 20h (desejável); Pós-graduação na área de 
atuação (desejável); Habilidade em sistema informatizado.

Carga Horária: 40
Salário Base: R$ 1.250,00
Pré-requisitos: Nível médio completo; Experiência 
comprovada na área de no mínimo 06 meses; Habilidade 
em sistema informatizado.

Serviço Social Aux. Administrativo Enfermeiro Generalista

PRÉ-REQUISITOS POR CARGO

ATENÇÃO: As experiências poderão ser comprovadas por meio de cópia e original de Carteira de Trabalho ou declarações firmadas pelo 
responsável da instituição, em papel timbrado onde conste número do CNPJ, endereço e telefone de contato.

Conra abaixo as atualizações dos pré-requisitos para os cargos FONOAUDIÓLOGO, 
TÉC. DE APARELHO GESSADO, TÉC. DE ENFERMAGEM, TÉC. DE ENF. COM 
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA E TÉC. DE SAÚDE BUCAL.                
.                                                     
.                                                         
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