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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

Legendas: ¹ AC= Ampla concorrência / ² PCD = Pessoa com deficiência / ³ Para os cargos apresentados com carga horária de 44 horas, poderá haver 

situação de contratação com carga horária menor, sendo que o salário base será pago na proporção das horas contratadas, levando-se em consideração 

o valor do salário base apresentado para 44 (quarenta e quatro) horas semanais, ou seja, divide-se o valor apresentado para 44 horas e multiplica-se pela 

quantidade de horas efetivamente contratada. / CR⁴: Cadastro de Reserva 

 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

CÓD CARGO REQUISITO MÍNIMO LOTAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
AC¹ 

VAGAS 
PARA 
PCD² 

VAGAS 
NEGRO 

VAGAS 
ÍNDIO 

TOTAL 
DE 

VAGAS 
SALÁRIO³ 

F01 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. Ter 
habilidades em Sistemas de Gestão 
com domínio do Pacote Office (Word 
e Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função de 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 22 02 05 01 30 R$ 1.680,00 
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auxiliar/assistente administrativo, 
conforme especificado em pelo menos 
uma das seguintes áreas 
administrativas: de recepção, de 
secretaria, de compras, de 
suprimentos, de RH Folha de 
Pagamento, de RH Desenvolvimento 
(T&D, PCS, Clima, R&S), de Jurídico, 
de Marketing, de Comunicação, de TI. 

F02 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

- ÁREA 
HOSPITALAR 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. Ter 
habilidades em Sistemas de Gestão 
com domínio do Pacote Office (Word 
e Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função de 
auxiliar administrativo ou financeiro 
em pelo menos uma das seguintes 
áreas administrativas: de recepção e 
atendimento, de secretaria, de 
almoxarifado hospitalar, de 
faturamento de contas hospitalar e 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 11 01 03 CR⁴ 15 R$ 1.680,00 

São Mateus 44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.680,00 
Barra de 

São 
Francisco 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.680,00 

Linhares 44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.680,00 
Colatina 44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.680,00 

Baixo 
Guandú 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.680,00 

Jerônimo 
Monteiro  

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.680,00 

São Jose 
dos 

Calçados 
44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.680,00 

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 
44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.680,00 



                           

 

3 
 

outras áreas correlatas no segmento 
hospitalar.  

F03 

AUXILIAR DE 
FARMÁCIA - 

ÁREA 
HOSPITALAR 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. Ter 
habilidades em Sistemas de Gestão 
com domínio do Pacote Office (Word 
e Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função de 
auxiliar de farmácia e/ou função 
correlata em ambiente hospitalar. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 11 01 03 CR⁴ 15 R$ 1.680,00 

F04 

AUXILIAR DE 
HIGIENE E 

LIMPEZA - ÁREA 
HOSPITALAR 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.158,00 
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meses no cargo e/ou função correlata, 
em ambiente hospitalar. 

F05 
AUXILIAR DE 

HIGIENE E 
LIMPEZA 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.158,00 

F06 

AUXILIAR DE 
MANUTENÇÃO 
PREDIAL - ÁREA 

HOSPITALAR 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.680,00 

F07 
BOMBEIRO 

HIDRÁULICO - 
ÁREA 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.680,00 
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HOSPITALAR Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata. 

F08 
CAMAREIRA - 

ÁREA 
HOSPITALAR 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata 
em ambiente hospitalar. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.158,00 

F09 
COPEIRO - ÁREA 

HOSPITALAR 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.680,00 
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podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata 
em ambiente hospitalar. 

F10 PEDREIRO 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.988,00 

F11 PINTOR 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.988,00 
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meses no cargo e/ou função correlata. 

F12 PORTEIRO 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata, 
em área hospitalar. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.539,00 

F13 MARCENEIRO 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 

F14 MOTORISTA 
Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 04 01 01 CR⁴ 06 R$ 1.988,00 
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Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata. 

F15 
MOTORISTA 
SOCORRISTA 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC, 
Carteira de Habilitação Categoria (E), 
ser maior de 21 (vinte e um) anos, e 
Curso atualizado de Direção 
Defensiva CONFORME 
ESTABELECE A LEGISLAÇÃO. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.988,00 

F16 
MOTORISTA - 
VEÍCULOS DE 
EMERGÊNCIA 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.988,00 
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Carteira de Habilitação Categoria (D), 
ser maior de 21 anos, possuir Cursos 
atualizados de Direção Defensiva e de 
condutores de veículos de emergência 
(CVE atualizado) emitido por 
instituições credenciadas ao DETRAN 
CONFORME ESTABELECE A 
LEGISLAÇÃO. Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo. 

F17 
OFICIAL DE 

MANUTENÇÃO 
PREDIAL 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 
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F18 RECEPCIONISTA 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata. 
Ter habilidades em Sistemas de 
Gestão com domínio do Pacote Office 
(Word e Excel). 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.539,00 

F19 
RECEPCIONISTA – 

ÁREA 
HOSPITALAR 

Certificado de Ensino Fundamental 
Completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função correlata. 
Ter habilidades em Sistemas de 
Gestão com domínio do Pacote Office 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.539,00 
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(Word e Excel), em ambiente 
hospitalar. 

  
 
 
 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 

CÓD CARGO REQUISITO MÍNIMO LOTAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
AC¹ 

VAGAS 
PARA 
PCD² 

VAGAS 
NEGRO 

VAGAS 
ÍNDIO 

TOTAL 
DE 

VAGAS 
SALÁRIO 

G01 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

– ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

Certificado de Ensino Médio ou Técnico 
completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. Ter 
habilidades em Sistemas de Gestão com 
domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no 
cargo e/ou função administrativa, em 
pelo menos uma das seguintes áreas 
administrativas: compras, suprimentos, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 15 01 03 01 20 R$ 2.047,00 
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faturamento, logística, folha de 
pagamento, desenvolvimento de RH, 
jurídica, marketing, comunicação e TI. 

G02 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

– ÁREA 
HOSPITALAR 

Certificado de Ensino Médio ou Técnico 
completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. Ter 
habilidades em Sistemas de Gestão com 
domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no 
cargo e/ou função administrativa, em 
pelo menos uma das seguintes áreas 
administrativas: de recepção e 
atendimento, secretaria de clínica, 
faturamento de contas hospitalares e 
outras áreas correlatas no segmento 
hospitalar. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 07 01 02 - 10 R$ 2.047,00 

G03 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

– ÁREA 
FINANCEIRA 

Certificado de Ensino Médio ou Técnico 
completo, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC. Ter 
habilidades em Sistemas de Gestão com 
domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 07 01 02 - 10 R$ 2.047,00 
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complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no 
cargo e/ou função administrativa, em 
pelo menos uma das seguintes áreas  
financeiras: contabilidade, contas a 
pagar, contas a receber, faturamento, 
tesouraria, orçamento e custos e outras 
afins. 

 

ENSINO MÉDIO TÉCNICO COMPLETO 

CÓD CARGO REQUISITO MÍNIMO LOTAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
AC¹ 

VAGAS 
PARA 
PCD² 

VAGAS 
NEGRO 

VAGAS 
ÍNDIO 

TOTAL 
DE 

VAGAS 
SALÁRIO 

T01 
TÉCNICO DE TI – 

ÁREA 
HOSPITALAR 

Certificado de conclusão ou diploma de 
curso de nível Médio Técnico em 
Informática, e/ou Técnico em área 
correlata a Tecnologia da Informação e 
Comunicação, ou de nível superior, 
expedido por instituição de ensino, 
reconhecido pelo MEC e experiências 
comprovadas em suporte técnico de 
informática, com atuação em área de 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.988,00 
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informática. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão Hospitalar. 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 12 (doze) meses de atuação 
no cargo e/ou função em ambiente 
hospitalar. 

T02 
TÉCNICO EM 

ELETROTÉCNICA 

Certificado de conclusão de curso de 
nível técnico profissionalizante na área 
de Eletrotécnica ou certificado de 
conclusão de curso de nível médio, 
acrescido de curso técnico na área de 
Eletrotécnica expedido por instituição 
de ensino, reconhecido pelo MEC, 
Registro no Conselho de Classe. Ter 
habilidades em Sistemas de Gestão com 
domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.988,00 
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mínima de 12 (doze) meses no cargo 
e/ou função.  

T03 

TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO – 
ÁREA 

HOSPITALAR 

Certificado de conclusão de curso 
profissionalizante na área de Técnico em 
Segurança do Trabalho, expedido por 
instituição de ensino, reconhecido pelo 
MEC, Registro emitido pelo Ministério 
do Trabalho e emprego. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel).  
Experiência de 12 (doze) meses de 
atuação na área da Saúde ou hospitalar 
com sólidos conhecimentos nas NR´s 
específicas da área. Comprovar, em 
CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 

T04 
TÉCNICO 

ELETRICISTA 

Certificado de conclusão de curso de 
nível técnico profissionalizante na área 
ou certificado de conclusão de curso de 
nível médio, acrescido de curso técnico 
na área, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC, Registro 
no Conselho de Classe. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio do 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.988,00 
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Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 12 (doze) meses no cargo 
e/ou função.  

T05 
TÉCNICO 

ELETRÔNICO 

Certificado de conclusão de curso de 
nível técnico profissionalizante na área 
ou certificado de conclusão de curso de 
nível médio, acrescido de curso técnico, 
expedido por instituição de ensino, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 12 (doze) meses no cargo 
e/ou função. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.988,00 
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T06 
TÉCNICO 

HIDRÁULICO 

Certificado de conclusão de curso de 
nível técnico profissionalizante na área 
ou certificado de conclusão de curso de 
nível médio, acrescido de curso técnico, 
expedido por instituição de ensino, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 12 (doze) meses no cargo 
e/ou função. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 

T07 
TÉCNICO DE 

REFRIGERAÇÃO 
 

Certificado de conclusão de curso de 
nível técnico profissionalizante na área 
ou certificado de conclusão de curso de 
nível médio, acrescido de curso técnico, 
expedido por instituição de ensino, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 
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específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo e/ou função. 

T08 

TÉCNICO EM 
NUTRIÇÃO – 

ÁREA 
HOSPITALAR 

Certificado de conclusão de curso de 
nível técnico profissionalizante na área 
de Nutrição ou certificado de conclusão 
de curso de nível médio, acrescido de 
curso técnico na área, expedido por 
instituição de ensino, reconhecido pelo 
MEC, Registro no Conselho de Classe. 
Ter habilidades em Sistemas de Gestão 
com domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 12 (doze) meses no cargo 
e/ou função em área hospitalar.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 02 CR⁴ 01 CR⁴ 03 R$ 1.988,00 

T09 
TÉCNICO EM 

LABORATÓRIO 

Certificado de conclusão de curso de 
nível técnico profissionalizante ou 
certificado de conclusão de curso de 
nível médio, acrescido de curso técnico 
na área, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC, Registro 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 11 01 03 CR⁴ 15 R$ 1.988,00 
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no Conselho de Classe. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 12 (doze) meses no cargo 
e/ou função. 

T10 
TÉCNICO DE 

IMOBILIZAÇÃO 
 

Certificado de conclusão de curso de 
nível técnico profissionalizante ou 
certificado de conclusão de curso de 
nível médio, acrescido de curso técnico 
na área, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC, Registro 
no Conselho de Classe. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 24 (vinte e quatro) meses no 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 01 01 CR⁴ 05 R$ 1.988,00 
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cargo e/ou função.  

T11 
TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

Certificado de conclusão de curso de 
nível técnico profissionalizante ou 
certificado de conclusão de curso de 
nível médio, acrescido de curso técnico 
na área, expedido por instituição de 
ensino, reconhecido pelo MEC, Registro 
no Conselho de Classe. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 48 (quarenta e oito) meses no 
cargo e/ou função. 

Grande 
Vitória 

24 horas 11 01 03 CR⁴ 15 R$ 1.118,00 

T12 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM – 
ACOLHIMENTO 

Certificado de formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 90 06 20 04 120 R$ 1.988,00 

São Mateus 44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 
Barra de 

São 
Francisco 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 

Linhares 44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 
Colatina 44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 
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por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público. Experiência 
mínima de 12 (doze) meses no cargo no 
setor de acolhimento - Pronto Socorro.  

Baixo 
Guandú 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 

Jerônimo 
Monteiro 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 

São José 
dos 

Calçados 
44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 
44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 1.988,00 

T13 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

Certificado de formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo no Centro 
Cirúrgico.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 15 01 03 01 20 R$ 1.988,00 

T14 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – 
CME – CENTRAL 

DE MATERIAL 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 01 01 CR⁴ 05 R$ 1.988,00 
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ESTERILIZADO Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo na Central de 
Material Esterilizado - CME.  

T15 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM – 
HEMODIÁLISE 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo na Hemodiálise.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 01 01 CR⁴ 05 R$ 1.988,00 

T16 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM – 
HEMODINÂMICA 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 01 01 CR⁴ 05 R$ 1.988,00 
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necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo na 
Hemodinâmica.  

T17 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – 

UNIDADE 
INTERNAÇÃO - 

AVC 
 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo na Unidade 
Internação - AVC.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 07 01 02 CR⁴ 10 R$ 1.988,00 

T18 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – 

UNIDADE 
INTERNAÇÃO 

NEUROCIRURGIA 
 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 07 01 02 CR⁴ 10 R$ 1.988,00 
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timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo na Unidade Int. 
Neurocirurgia.  

T19 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – 

UNIDADE 
INTERNAÇÃO 

VASCULAR 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo na Unidade 
Internação Vascular.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 07 01 02 CR⁴ 10 R$ 1.988,00 

T20 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – 

UNIDADE 
INTERNAÇÃO 

CLÍNICA 
ORTOPÉDICA 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 07 01 02 CR⁴ 10 R$ 1.988,00 
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específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo na Unidade Int. 
Clínica Ortopédica. 

T21 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – 

UNIDADE 
TRATAMENTO 

INTENSIVO - UTI. 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 24 (vinte 
e quatro) meses no cargo na Unidade de 
Tratamento Intensivo - UTI.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 22 02 05 01 30 R$ 1.988,00 

T22 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – 

UNIDADE 
INTERNAÇÃO 

CLÍNICA 
MÉDICA. 

 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 15 01 03 01 20 R$ 1.988,00 
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empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo na Unidade Int. 
Clínica Médica.  

T23 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – 

UNIDADE 
INTERNAÇÃO 

CLÍNICA 
CIRÚRGICA. 

 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo na Unidade Int. 
Clínica Cirúrgica.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 15 01 03 01 20 R$ 1.988,00 

T24 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM – 

INTERNAÇÃO 
DOMICILIAR 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 01 01 CR⁴ 05 R$ 1.988,00 
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comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo em internação 
domiciliar.  

T25 
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM 
DO TRABALHO 

Certificado de Formação técnica de nível 
médio em Técnico de Enfermagem, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
Pacote Office (Word, Excel). Comprovar, 
em CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo Téc. de Enf. do 
Trabalho 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 1.988,00 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

CÓD CARGO REQUISITO MÍNIMO LOTAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
AC¹ 

VAGAS 
PARA 
PCD² 

VAGAS 
NEGRO 

VAGAS 
ÍNDIO 

TOTAL 
DE 

VAGAS 
SALÁRIO 

S01 
ANALISTA DE 

FOLHA DE 
PAGAMENTO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter habilidades em 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 
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Sistemas de Gestão de folha de 
pagamento com domínio do Pacote 
Office (Word e Excel). Comprovar, em 
CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 24 
(vinte e quatro) meses na área de Folha 
de Pagamento e todos os seus 
subsistemas. 

S02 

ANALISTA DE 
DESENVOLVIMENTO 

DE RECURSOS 
HUMANOS 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Administração ou Psicologia, 
expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses nas áreas de 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 
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Treinamento e Desenvolvimento, 
remuneração, recrutamento e seleção, 
clima, benefícios e avaliação de 
resultado. 

S03 
ANALISTA DE 
SUPRIMENTOS 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior, 
expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses na área de Suprimentos, 
Compras ou Logística. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 

S04 
ANALISTA 

FINANCEIRO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Administração, Ciências 
Contábeis, Economia ou curso afim, 
expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 
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complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses na área Financeira. 

S05 
ANALISTA 
CONTÁBIL 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Ciências Contábeis, expedido por 
instituição, reconhecido pelo MEC. Ter 
habilidades em Sistemas de Gestão 
com domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses na área Contábil com 
registro no Conselho de Classe. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 2.887,00 

S06 
ANALISTA 

ATENDIMENTO AO 
CLIENTE 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior, 
expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 
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Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses na área Administrativa 
e Atendimento ao Cliente. 

S07 
ANALISTA DE 

COMUNICAÇÃO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior, 
expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel) e mídias 
sociais. Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses na área de 
Comunicação. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 

S08 
ANALISTA DE 

FATURAMENTO 
Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 
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 expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel) e mídias 
sociais. Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses na área de Faturamento, 
Contas a Receber e afim. 

S09 
ANALISTA DE 
PATRIMÔNIO 

 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior, 
expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses na área de Patrimônio e 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 
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afim. 

S10 
ANALISTA DA 
QUALIDADE 

 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior, 
expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão com domínio do 
Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses na área de Qualidade e 
afim. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 2.887,00 

S11 
ANALISTA DE 

SISTEMAS 
 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
na área de TI ou área relacionada, 
expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter habilidades em 
Sistemas de Gestão Hospitalar. Sólido 
conhecimento de linguagem SQL 
(PL/SQL – Oracle). Experiências na 
rotina hospitalar. Experiências 
comprovadas em suporte 
especializado de informática ou cargo 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 
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superior ao pleiteado, com atuação em 
área de informática. Comprovar, em 
CTPS, complementadas, quando 
necessário, por declaração em papel 
timbrado da empresa, as experiências 
específicas, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 24 
(vinte e quatro) meses no cargo e/ou 
função em ambiente hospitalar. 

S12 
ANALISTA DE 

INFRESTRUTURA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
na área de TI ou área relacionada, 
expedido por instituição, reconhecido 
pelo MEC. Ter conhecimentos 
intermediários de: sistemas 
operacionais (Microsoft Windows 
Server e Linux) e virtualização; 
configuração física e lógica de redes e 
ativos de redes; segurança (backup, 
firewall, proxy, antivírus, etc.), com 
inglês técnico. Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.887,00 



                           

 

35 
 

Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
em ambiente hospitalar. 

S13 

ASSISTENTE SOCIAL 
– ÁREA 

HOSPITALAR 
 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Serviço Social, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC). Registro no 
Conselho de Classe. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio 
do Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função. 
Experiência na área Assistencial e 
Pronto Socorro (Acolhimento). 

Grande 
Vitória 

30 HORAS 03 01 01 CR⁴ 05 R$ 2.688,00 

São Mateus 30 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 2.688,00 

Barra de 
São 

Francisco 
30 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 2.688,00 

Linhares 30 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 2.688,00 

Colatina 30 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 2.688,00 

Baixo 
Guandú 

 
30 HORAS 

CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ 
R$ 2.688,00 

Jerônimo 
Monteiro 

 
30 HORAS 

CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ 
R$ 2.688,00 

São José 
dos 

Calçados 

 
30 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ 

 
R$ 2.688,00 

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 

 
30 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ 

 
R$ 2.688,00 

S14 
PSICÓLOGO – ÁREA 

HOSPITALAR 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de nível superior em 
Psicologia, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecido pelo 
MEC, Registro no Conselho de Classe. 
Ter habilidades em Sistemas de Gestão 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 02 CR⁴ 01 CR⁴ 03 R$ 3.943,00 
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com domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função na área 
assistencial. 

S15 PSICÓLOGO – RH 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de nível superior em 
Psicologia, fornecido por instituição 
de ensino superior, reconhecido pelo 
MEC, Registro no Conselho de Classe. 
Ter habilidades em Sistemas de Gestão 
com domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função na área de 
RH. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 3.943,00 
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S16 

ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO - ÁREA 
HOSPITALAR 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Engenharia ou Arquitetura, Título 
de Especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho expedido por 
instituição de ensino superior 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio 
do Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência de 24 (vinte e quatro) 
meses no cargo. Experiência na área 
hospitalar. 

Grande 
Vitória 

20 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 4.150,00 

S17 
FARMACÊUTICO - 

ÁREA HOSPITALAR 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Farmácia, fornecido por instituição 
de ensino superior, reconhecido pelo 
MEC, Registro no Conselho de Classe. 
Ter habilidades em Sistemas de Gestão 
com domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 01 01 CR⁴ 05 R$ 3.943,00 
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por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo em hospital na 
área de Programa de Aquisição e 
Controle e ou Dispensação de 
Medicamentos. 

S18 
FARMACÊUTICO – 

CLÍNICO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Farmácia ou Farmácia e 
Bioquímica, fornecido por instituição 
de ensino superior, reconhecido pelo 
MEC, Registro no Conselho de Classe. 
Ter habilidades em Sistemas de Gestão 
com domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, podendo ser declaração de 
empresa pública devidamente 
comprovada pelo respectivo órgão 
público. Experiência mínima de 12 
(doze) meses no cargo e/ou função na 
área de farmácia clínica com 
experiências específicas em 
neurologia, vascular e ortopedia ou 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 
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outras. 

S19 
FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Farmácia e Bioquímica, fornecido 
por instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio 
do Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
na área de laboratório ou agência 
transfusional. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 01 01 CR⁴ 05 R$ 3.943,00 

S20 FONOAUDIÓLOGO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Fonoaudiologia fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio 
do Pacote Office (Word e Excel). 

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 
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Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função.  

S21 FISIOTERAPEUTA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Fisioterapia fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio 
do Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo na área 
hospitalar ou clínica de reabilitação. 

Grande 
Vitória 

30 HORAS 11 01 03 CR⁴ 15 R$ 2.688,00 

S22 
FISIOTERAPEUTA – 

UNIDADE DE 
Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 

Grande 
Vitória 

30 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 2.688,00 
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TERAPIA INTENSIVA em Fisioterapia fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter habilidades 
em Sistemas de Gestão com domínio 
do Pacote Office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo na área 
hospitalar, com experiência na área de 
UTI. 

S23 NUTRICIONISTA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Nutrição fornecido por instituição 
de ensino superior, reconhecido pelo 
MEC, Registro no Conselho de Classe. 
Ter habilidades em Sistemas de Gestão 
com domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 02 CR⁴ 01 CR⁴ 03 R$ 3.943,00 
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pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função. 

S24 
NUTRICIONISTA – 

CLÍNICO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Nutrição fornecido por instituição 
de ensino superior, reconhecido pelo 
MEC, Registro no Conselho de Classe. 
Ter habilidades em Sistemas de Gestão 
com domínio do Pacote Office (Word e 
Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
de nutricionista clínico, na área 
hospitalar. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 3.943,00 

S25 
ENFERMEIRO DO 

TRABALHO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 3.943,00 
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Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
de enfermagem do trabalho.  

S26 

ENFERMEIRO DE 
ACOLHIMENTO E 

CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe, Certificado de 
conclusão do curso de Classificação de 
Risco. Ter domínio do pacote office 
(Word e Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
de acolhimento em Unidade 
Hospitalar, serviços de urgência 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 11 01 03 CR⁴ 15 R$ 3.943,00 
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emergência, UPA, Atendimento Pré-
hospitalar ou Unidade de Remoção 
Móvel e/ou Supervisão de hospital.  

S27 
ENFERMEIRO DE 
ACOLHIMENTO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe, Certificado de 
conclusão do curso de Classificação de 
Risco. Ter domínio do pacote office 
(Word e Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função de 
acolhimento em Unidade Hospitalar, 
serviços de urgência emergência, 
UPA, Atendimento Pré-hospitalar ou 
Unidade de Remoção Móvel e/ou 
Supervisão de hospital.  

São Mateus 44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 

Barra de 
São 

Francisco 
44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 

Linhares 44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 

Colatina 44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 

Baixo 
Guandú 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 

Jerônimo 
Monteiro 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 

São José 
dos 

Calçados 
44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 

Cachoeiro 
de 

Itapemirim 
44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 

S28 
ENFERMEIRO DE 

CENTRO CIRÚRGICO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 3.943,00 
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reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
no centro cirúrgico em Unidade 
Hospitalar, serviços de urgência 
emergência, UPA, Atendimento Pré-
hospitalar ou Unidade de Remoção 
Móvel e/ou Supervisão de hospital.  

S29 
ENFERMEIRO DE 

PRONTO SOCORRO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 CR⁴ 01 CR⁴ 04 R$ 3.943,00 
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pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
em pronto socorro – urgência e 
emergência. 

S30 

ENFERMEIRO DE 
UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO EM 
CLÍNICA MÉDICA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
em unidade de internação em clínica 
médica e/ou Supervisão hospitalar. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 CR⁴ 01 CR⁴ 04 R$ 3.943,00 

S31 

ENFERMEIRO DE 
COMISSÃO DE 
CONTROLE DE 

INFECÇÃO 
HOSPITALAR – CCIH 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 CR⁴ 01 CR⁴ 04 R$ 3.943,00 
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Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função de CCIH.  

S32 

ENFERMEIRO DE 
UNIDADE DE 

INTERNAÇÃO EM 
CLÍNICA CIRÚRGICA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
em unidade de internação em clínica 
cirúrgica e/ou Supervisão hospitalar. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 CR⁴ 01 CR⁴ 04 R$ 3.943,00 
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S33 

ENFERMEIRO DE 
CENTRAL DE 

MATERIAL 
ESTERILIZADO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC, Registro no 
Conselho de Classe e Certificado de 
conclusão do curso de Classificação de 
Risco. Ter domínio do pacote office 
(Word e Excel). Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 12 (doze) 
meses no cargo e/ou função na central 
de mat. E est. em Unidade Hospitalar, 
serviços de urgência emergência, 
UPA, Atendimento Pré-hospitalar ou 
Unidade de Remoção Móvel e/ou 
Supervisão de hospital.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 02 CR⁴ 01 CR⁴ 03 R$ 3.943,00 

S34 
ENFERMEIRO DE 

EDUCAÇÃO 
PERMANENTE 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 3.943,00 
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Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
de educação, em Unidade Hospitalar, 
serviços de urgência emergência, 
UPA, Atendimento Pré-hospitalar ou 
Unidade de Remoção Móvel e/ou 
Supervisão de hospital.   

S35 
ENFERMEIRO DE 

GESTÃO DA 
QUALIDADE 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 3.943,00 
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quatro) meses no cargo e/ou função 
de gestão da qualidade, em Unidade 
Hospitalar, serviços de urgência 
emergência, UPA, Atendimento Pré-
hospitalar ou Unidade de Remoção 
Móvel e/ou Supervisão de hospital.  

S36 
ENFERMEIRO DE 

HEMODIÁLISE 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
de hemodiálise, em Unidade 
Hospitalar, serviços de urgência 
emergência, UPA, Atendimento Pré-
hospitalar ou Unidade de Remoção 
Móvel e/ou Supervisão de hospital.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 02 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 02 R$ 3.943,00 

S37 
ENFERMEIRO DE 
HEMODIMÂNICA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 02 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 02 R$ 3.943,00 
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em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
de hemodinâmica, em Unidade 
Hospitalar, serviços de urgência 
emergência, UPA, Atendimento Pré-
hospitalar ou Unidade de Remoção 
Móvel e/ou Supervisão de hospital.  

S38 
ENFERMEIRO DE 

UNIDADE 
INTERNAÇÃO A.V.C 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 CR⁴ 01 CR⁴ 04 R$ 3.943,00 
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empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
na unidade internação A.V.C., em 
Unidade Hospitalar, serviços de 
urgência emergência, UPA, 
Atendimento Pré-hospitalar ou 
Unidade de Remoção Móvel e/ou 
Supervisão de hospital.  

S39 

ENFERMEIRO 
UNIDADE 

INTERNAÇÃO 
NEUROCIRURGIA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
na unidade internação neurocirurgia, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 CR⁴ 01 CR⁴ 04 R$ 3.943,00 



                           

 

53 
 

em Unidade Hospitalar, serviços de 
urgência emergência, UPA, 
Atendimento Pré-hospitalar ou 
Unidade de Remoção Móvel e/ou 
Supervisão de hospital.  

S40 
 

ENFERMEIRO 
UNIDADE 

INTERNAÇÃO 
VASCULAR 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
na unidade internação vascular, em 
Unidade Hospitalar, serviços de 
urgência emergência, UPA, 
Atendimento Pré-hospitalar ou 
Unidade de Remoção Móvel e/ou 
Supervisão de hospital. 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 CR⁴ 01 CR⁴ 04 R$ 3.943,00 

S41 
ENFERMEIRO 

UNIDADE 
Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 03 CR⁴ 01 CR⁴ 04 R$ 3.943,00 
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INTERNAÇÃO 
ORTOPEDIA 

em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
na unidade internação de clÍnica 
ortopédica, em Unidade Hospitalar, 
serviços de urgência emergência, 
UPA, Atendimento Pré-hospitalar ou 
Unidade de Remoção Móvel e/ou 
Supervisão de hospital. 

S42 
ENFERMEIRO 
UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 3.943,00 
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por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
na uti, em Unidade Hospitalar, 
serviços de urgência emergência, 
UPA, Atendimento Pré-hospitalar ou 
Unidade de Remoção Móvel e/ou 
Supervisão de hospital.  

S43 
ENFERMEIRO DE 

INTERNAÇÃO 
DOMICILIAR 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e Registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
em internação domiciliar.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 3.943,00 
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S44 
ENFERMEIRO 

AUDITOR 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Enfermagem, fornecido por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo MEC e registro no 
Conselho de Classe. Ter domínio do 
pacote office (Word e Excel). 
Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público. 
Experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses no cargo e/ou função 
em auditoria de contas hospitalar.  

Grande 
Vitória 

44 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 3.943,00 

 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO - MÉDICOS 

CÓD CARGO REQUISITO MÍNIMO LOTAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

VAGAS 
AC¹ 

VAGAS 
PARA 
PCD² 

VAGAS 
ÍNDIO 

VAGAS 
ÍNDIO 

TOTAL 
DE 

VAGAS 
SALÁRIO 

M01 
MÉDICO - 

SOCORRISTA 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina, fornecido por instituição 
de ensino superior, reconhecido pelo 
MEC, acrescido de registro no CRM. 

Grande 
Vitória 

24 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 7.680,00 

Grande 
Vitória 

30 HORAS 07 01 02 CR⁴ 10 R$ 9.600,00 
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Comprovar, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. Experiência 
mínima de 12 (doze) meses em serviço 
de saúde voltado ao atendimento de 
Urgência e Emergência (Sala de 
emergência, UPA/PA- sala vermelha, 
UTI, UADC, CTQ, Pronto Socorro e 
Atendimento Pré-hospitalar). Ter 
domínio do Pacote Office. 

M02 
MÉDICO DO 
TRABALHO 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina e Residência Médica em 
MEDICINA DO TRABALHO, 
fornecidos por instituição de ensino 
superior, reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC), ou título de 
especialista expedido pela AMB, 
acrescido de registro no Conselho 
Regional de Medicina (RQE). 
Comprovar 12 (doze) meses de 
experiência na função, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 

Grande 
Vitória 

20 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 6.400,00 
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por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. Ter domínio 
do Pacote Office. 

M03 
MÉDICO - 

GENERALISTA 

Diploma devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina, fornecido por instituição 
de ensino superior, reconhecido pelo 
MEC, acrescido de registro no CRM. 
Ter domínio do Pacote Office. 
Comprovar 12 (doze) meses de 
experiência na função, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. 

Grande 
Vitória 

30 HORAS 02 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 02 R$ 9.600,00 

Grande 
Vitória 

40 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 12.800,00 

M04 
MÉDICO - 

EMERGENCISTA 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina e Residência Médica em 
MEDICINA INTENSIVA, fornecidos 
por instituição de ensino superior, 

Grande 
Vitória 

40 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 14.400,00 
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reconhecido pelo MEC, ou título de 
especialista expedido pela AMB, 
acrescido de registro no CRM ou título 
de especialista em Medicina Intensiva 
expedido pela AMB, Curso de 
capacitação para determinação em 
Morte Encefálica conforme 
RESOLUÇÃO CFM Nº 2.173/2017 ou 8 
(oito) anos de experiência em terapia 
intensiva com o curso de capacitação 
para determinação em Morte 
Encefálica, comprovados em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. Ter domínio 
do Pacote Office. 

M05 
MÉDICO - 

REGULAÇÃO 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de Curso de Nível Superior 
em Medicina emitido por instituição 
de ensino superior, reconhecido pelo 
MEC. Registro no Conselho de Classe, 
Residência Médica em Medicina 
Intensiva, Urgência e Emergência, 
Clínica Médica e Comprovar 

Grande 
Vitória 

20 HORAS 02 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 02 R$ 7.200,00 
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experiência mínima de 24 (vinte e 
quatro) meses na área de atuação 
exigida, em CTPS, complementadas, 
quando necessário, por declaração em 
papel timbrado da empresa, as 
experiências específicas, podendo ser 
declaração de empresa pública 
devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público ou contrato 
de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. Ter domínio 
do Pacote Office. 

M06 
MÉDICO - 

CARDIOLOGISTA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina e Residência Médica em 
CARDIOLOGIA, fornecidos por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), ou título de 
especialista expedido pela AMB, 
acrescido de registro no Conselho 
Regional de Medicina (RQE). 
Apresentar experiência mínima de 24 
(vinte e quatro) meses na área de 
atuação exigida, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 

Grande 
Vitória 

40 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 14.400,00 



                           

 

61 
 

pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. Ter domínio 
do Pacote Office.  

M07 
MÉDICO - 

CARDIOLOGISTA – 
ECOCARDIOGRAFIA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina e Residência Médica em 
CARDIOLOGIA com habilitação em 
ECOCARDIOGRAFIA, fornecidos por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), ou título de 
especialista expedido pela AMB, 
acrescido de registro no Conselho 
Regional de Medicina (RQE). 
Apresentar experiência mínima de 24 
(vinte e quatro) meses na área de 
atuação exigida, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. Ter domínio 
do Pacote Office. 

Grande 
Vitória 

20 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 7.200,00 
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M08 
MÉDICO - CLÍNICA 

MÉDICA 

Diploma devidamente registrado de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina e Residência Médica em 
CLÍNICA MÉDICA, fornecidos por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), ou título de 
especialista expedido pela AMB, 
acrescido de registro no Conselho 
Regional de Medicina (RQE), emitido 
pela Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica. Apresentar experiência 
mínima de 24 (vinte e quatro) meses na 
área de atuação exigida, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. Ter domínio 
do Pacote Office. 

Grande 
Vitória 

40 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 14.400,00 

M09 
MÉDICO - 

HEMATOLOGISTA 
E HEMOTERAPIA 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina e Residência Médica em 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, 
fornecidos por instituição de ensino 
superior, reconhecido pelo Ministério 

Grande 
Vitória 

30 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 10.800,00 
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da Educação (MEC), ou título de 
especialista expedido pela AMB, 
acrescido de registro no Conselho 
Regional de Medicina (RQE). 
Comprovar experiência mínima de 12 
(doze) meses na área de atuação 
exigida, em CTPS, complementadas, 
quando necessário, por declaração em 
papel timbrado da empresa, as 
experiências específicas, podendo ser 
declaração de empresa pública 
devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público ou contrato 
de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. Ter domínio 
do Pacote Office. 

M10 
MÉDICO - 

INFECTOLOGISTA 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina e Residência Médica com 
habilitação em INFECTOLOGIA, 
fornecidos por instituição de ensino 
superior, reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC), ou título de 
especialista expedido pela AMB, 
acrescido de registro no Conselho 
Regional de Medicina (RQE). Ter 
domínio do Pacote Office. Comprovar 
experiência mínima de 12 (doze) meses 
na área de atuação exigida, em CTPS, 

Grande 
Vitória 

20 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 7.200,00 
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complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. 

M11 
MÉDICO - 

INFECTOLOGISTA 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina e Residência Médica com 
habilitação em INFECTOLOGIA, 
fornecidos por instituição de ensino 
superior, reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC), ou título de 
especialista expedido pela AMB, 
acrescido de registro no Conselho 
Regional de Medicina (RQE), Ter 
domínio do Pacote Office. Comprovar 
experiência mínima de 12 (doze) meses 
na área de atuação exigida, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. 

Grande 
Vitória 

40 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 14.400,00 
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M12 
MÉDICO 

NEFROLOGISTA 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina e Residência Médica em 
NEFROLOGIA, fornecidos por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), ou título de 
especialista expedido pela AMB, 
acrescido de registro no Conselho 
Regional de Medicina (RQE). Ter 
domínio do Pacote Office. Comprovar 
experiência mínima de 12 (doze) meses 
na área de atuação exigida, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa.  

Grande 
Vitória 

40 HORAS 02 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 02 R$ 14.400,00 

M13 
MÉDICO - 

NUTRÓLOGO 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina, com pós graduação em 
NUTROLOGIA, fornecidos por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), ou título de 
especialista expedido pela AMB. Ter 

Grande 
Vitória 

20 HORAS 02 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 02 R$ 7.200,00 
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domínio do Pacote Office. Comprovar 
experiência mínima de 12 (doze) meses 
na área de atuação exigida, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. 

M14 
MÉDICO - 

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina, reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC) e Título 
de Especialista em Diagnóstico por 
Imagem, expedido pela AMB, 
acrescido de registro no Conselho 
Regional de Medicina (RQE), com 
experiência comprovada em 
ULTRASSONOGRAFIA GERAL, 
ULTRASSONOGRAFIA 
TRANSFONTANELA, EM PARTES 
MOLES, ARTICULAR E 
SUPERFÍCIES, DOPPLER E 
ULTRASSOM OBSTÉTRICO E 
GINECOLÓGICO. Ter domínio do 
Pacote Office. Comprovar experiência 
mínima de 12 (doze) meses na área de 

Grande 
Vitória 

40 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 14.400,00 
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atuação exigida, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. 

M15 

MÉDICO 
RADIOLOGISTA E 

DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina e Residência Médica em 
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM, fornecidos por instituição 
de ensino superior, reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC), ou 
título de especialista expedido pela 
AMB, acrescido de registro no 
Conselho Regional de Medicina (RQE). 
Ter domínio do Pacote Office. 
Comprovar experiência mínima de 12 
(doze) meses na área de atuação 
exigida, em CTPS, complementadas, 
quando necessário, por declaração em 
papel timbrado da empresa, as 
experiências específicas, podendo ser 
declaração de empresa pública 
devidamente comprovada pelo 
respectivo órgão público ou contrato 

Grande 
Vitória 

40 HORAS 01 CR⁴ CR⁴ CR⁴ 01 R$ 14.400,00 
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de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. 

M16 
MÉDICO 

CUIDADOS 
PALIATIVOS 

Diploma, devidamente registrado, de 
conclusão de curso de nível superior 
em Medicina, com pós graduação em 
cuidados paliativos, fornecidos por 
instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), ou título de 
especialista expedido pela AMB. Ter 
domínio do Pacote Office. Comprovar 
experiência mínima de 12 (doze) meses 
na área de atuação exigida, em CTPS, 
complementadas, quando necessário, 
por declaração em papel timbrado da 
empresa, as experiências específicas, 
podendo ser declaração de empresa 
pública devidamente comprovada 
pelo respectivo órgão público ou 
contrato de prestador de serviços como 
autônomo ou cooperativa. 

Grande 
Vitória 

40 HORAS CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ CR⁴ R$ 14.400,00 

 
 

 

 


