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PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

 

EDITAL Nº 002/2023 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 

Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

Desejável ensino fundamental completo. 

Com no mínimo de 6 meses de experiência na 

área. 

Limpar e arrumar as dependências e instalações, a fim de 

manter tais ambientes nas condições de asseio ideais; 

Recolher o lixo na unidade, acondicionando detritos e 

depositando-os de acordo com as determinações definidas. 

40 
R$ 

1.320,00 
18 40 

Auxiliar de 

Jardinagem 

Desejável ensino fundamental completo. 

Com no mínimo de 6 meses de experiência na 

área. 

Limpar e arrumar as dependências e instalações, a fim de 

manter tais ambientes nas condições de asseio ideais; 

Recolher o lixo na unidade, acondicionando detritos e 

depositando-os de acordo com as determinações definidas. 

40 
R$ 

1.320,00 
2 10 

Auxiliar de 

Saúde Bucal 

Ensino Fundamental Completo. Curso completo 

de Auxiliar em Saúde Bucal. Experiência 

mínima comprovada de 06 (seis) meses com 

processamento de radiografias, confecção de 

placas de proteção de mordida e manipulação de 

materiais odontológicos.  

Auxiliar o técnico de saúde bucal e o cirurgião-dentista, 

contribuindo para a realização dos procedimentos. 

Controlar o estoque de  materiais de consumo utilizados no 

serviço. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e 

esterilização de instrumental e equipamentos 

odontológicos. Demais atividades correlatas. 

40 
R$ 

1564,94 
13 30 

20 R$ 782,47 0 10 

Motorista 

Ensino Fundamental Completo. Carteira de 

Habilitação categoria B/D.  

Desejável Curso de Primeiros Socorros e Direção 

Defensiva.  

Experiência de no mínimo 6 meses na área. 

Realizar o transporte da equipe e/ou pacientes de forma 

segura; monitorar o estado do veículo interno e externo 

através do documento Check List; verificar todos os dias o 

nível de óleo e manter os veículos sempre abastecidos entre 

outras atividades inerentes a função. 

40 
R$ 

1564,94 
2 10 
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