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Vaga: Consultor em Saúde – Hospital Infantil 

 

Proposta: 

✓ Remuneração: R$ 400,00 por dia trabalhado; 

✓ Custeio de passagens aéreas; 

✓ Custeio de hospedagem em hotel; 

✓ Custeio de transporte por aplicativo; 

✓ Custeio de refeições. 

 

Exigências: 

✓ Formação concluída em Enfermagem, Farmácia, Administração de empresas 

ou Medicina; 

✓ Formação no curso de avaliação ONA, ou experiência em acreditação em 

saúde; 

✓ Experiência em Hospital Geral de no mínimo 2 anos (assistência e /ou gestão) 

✓ Habilidade na construção de ferramentas da qualidade; 

✓ Habilidade na construção de instrumento de coleta de dados; 

✓ Habilidade na redação de relatórios executivos; 

✓ Disponibilidade para viagens com duração de até 07 dias; 

✓ Disponibilidade para reuniões de alinhamento de conceitos por meio 

eletrônico ou presencial. 

 

Perfil Profissional: 

✓ Possuir ótima capacidade adaptativa; 

✓ Ser resiliente; 

✓ Possuir habilidade no gerenciamento de conflitos; 

✓ Possuir postura ética e boa dicção; 

✓ Ser pró ativo; 

✓ Ser pontual e extremamente responsável; 
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✓ Possuir espírito de liderança; 

✓ Capacidade para trabalho em equipe; 

✓ Habilidade no trato formal(ambiência); 

 

Resumo da vaga: 

Será o responsável: 

✓ Pela realização de diagnóstico situacional no Hospital Infantil nas mais 

diversas áreas (Emergência, UTI, Centro Cirúrgico, Agência Transfusional, 

Laboratório, Copa, Cozinha, Lavanderia e outras) 

✓ Realizará a análise qualitativa e tabulação dos dados. 

✓ Realizará parecer técnico e relatório quanto aos dados identificados para 

apresentação a diretoria geral. 

✓ Realizará proposição de cenários para ajuste e melhoria dos processos. 

✓ Realizará interface com os gestores locais para apoio consultivo no processo 

de melhoria; 

✓ Se reportará diretamente a Diretoria Geral  

 

Cronograma do processo seletivo:  

• Envio de Currículos: de 11/09/2019 á 18/09/2019 

• Entrevistas: 20/09/2019 

• Contratação: 25/09/2019 

Modalidade de Contratação: 

✓ PJ ou RPA 
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