O CISAMUSEP está disponibilizando vagas de estágios nas seguintes áreas:
VAGAS 1 E 2

VAGAS 3 E 4

Requisitos:

Requisitos:

A.

Estar cursando técnico administrativo, superior em administração ou
secretariado executivo;

A.

B.

Disponibilidade no horário: segunda a sexta-feira das 07h30min às
13h45min (Vaga 1) ou segunda a sexta-feira das 10h45min às 17h (Vaga 2);

B.

C.

C.

Valor da Bolsa: R$ 700,00 (setecentos reais) + 02 (dois) vales transporte
diários;

D.

Supervisor – Paula Heloise Boson, Gerente Administrativa;

E.

Atividades: protocolar, encaminhar e arquivar documentos internos e
externos; elaborar ofícios, memorandos e outros documentos; realizar
atendimento presencial e telefônico; digitalizar documentos; organizar e
controlar o acesso de pessoas, bem como de correspondências.

Estar cursando técnico administrativo, superior
secretariado executivo;

em administração ou

Disponibilidade no horário: segunda a sexta-feira das 10h45min às 17h (Vaga
3) e segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h45m (Vaga 4);
Valor da Bolsa: R$ 700,00 (setecentos reais) + 02 (dois) vales transporte
diários;

D.

Supervisor – Gustavo Sena Martins, Gerente de Protocolo e Agenda Médica;

E.

Atividades:organizar, separar e conferir guias médicas, pedidos de exames e
laudos; organizar, anotar, conferir agenda médica e de exames para controle dos
pacientes; realizar entrega e protocolo de exames; atendimento ao público e
telefônico; preencher declarações e demais documentos do setor; utilizar o sistema
de agendamento online do CISAMUSEP.

VAGA 05
Requisitos:

A.

Curso superior: Enfermagem

B.

Horário: das 10h45min às 15h e das 15h15min às 17h – de segunda a sexta-feira

C.

Valor da bolsa: R$ 700,00 + vale transporte

D.

Supervisor: Sylmara Bessani Paixão Zucoloto, Gerente de Serviços de Enfermagem

E.

Atividades: organização dos consultórios médicos; verificação dos sinais vitais dos pacientes; orientação aos pacientes a respeito dos procedimentos ambulatoriais;
auxílio nas salas de exame; auxílio no ponto de apoio; auxílio na triagem dos pacientes para avaliação de sintomas respiratórios; auxílio nos procedimentos cirúrgicos,
lavagem e esterilização de materiais cirúrgicos.

INTERESSADOS ENVIAR CURRÍCULO NO EMAIL rh@cisamusep.org.br OU LIGAR NO TELEFONE (44) 31238321 PARA AGENDAR ENTREVISTA.

