VAGAS NO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES (HRTN)

CARGO
AJUDANTE PEDREIRO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ALMOXARIFE

BOMBEIRO HIDRÁULICO

ELETRICISTA

ENFERMEIRO 30H

MECÂNICO

PEDREIRO

PINTOR

TECNICO DE
ENFERMAGEM
TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

Assistente de RH

Analista de RH

PRÉ-REQUISITOS












Ensino médio completo (leitura, escrita e cálculos matemáticos)
Experiência de 1 ano na especialidade
Ensino médio completo
Conhecimento Pacote Office
Ensino médio completo
Experiência almoxarifado (1 ano)
Pacote Office (básico)
Ensino médio completo (leitura, escrita e cálculos matemáticos)
Curso na área da especialidade (certificado)
Experiência de 3 anos na área de especialidade
Pacote Office (básico)








Ensino médio completo
Curso básico em eletricidade predial
NR-10 (desejável)
Comandos elétricos (desejável)
Pacote Office (básico)
Experiência de 3 anos como eletricista


Superior Completo em Enfermagem

Pacote Office (básico)

Experiência como enfermeira em unidade hospitalar

Pós-Graduação na área da saúde (diferencial)

Inglês (básico/leitura - desejável)

Ensino médio completo (leitura, escrita e cálculos matemáticos)

Curso na área da especialidade (certificado)

Experiência de 3 anos na área de especialidade
Pacote Office (básico)

Ensino médio completo (leitura, escrita e cálculos matemáticos)

Curso na área da especialidade (certificado)

Experiência de 3 anos na área de especialidade
Pacote Office (básico)

Ensino médio completo (leitura, escrita e cálculos matemáticos)

Curso na área da especialidade (certificado)

Experiência de 3 anos na área de especialidade
Pacote Office (básico)

Curso Técnico em Enfermagem

Pacote Office (Básico)

Experiência em unidade de saúde

Curso técnico em edificações em nível médio

Registro no CREA

Pacote Office intermediário

Dois anos em atividades de manutenção e construção civil

Graduação em Psicologia

Experiência em recrutamento e seleção e aplicação de testes
psicológicos

Conhecimento pacote Office (intermediário)

Ensino Superior (Psicologia, Administração ou cursos afins)

Desejável Especialização em Gestão de Pessoas

Conhecimento Pacote Office (avançado), principalmente Excel.

Interessados devem enviar currículo para recrutamento@hrtn.fundep.ufmg.br
citando a vaga desejada no título do email e a pretensão salarial no corpo da
mensagem.

