Processo seletivo para vagas em São Paulo e Brasília
Mais do que contratar, conectamos você com o futuro da saúde!
Ao longo de 2020, a área da saúde se mostrou fundamental em todo o mundo. No Brasil, o cenário
não foi diferente, por isso, sempre pautado pela diversidade, o Hospital Sírio-Libanês tem buscado
profissionais dispostos não só a abraçar os atuais desafios, mas que ajudem a transformar a saúde
do País a partir de uma assistência hospitalar de excelência.
É com essa proposta de atuação que iniciamos 2021 abrindo um processo seletivo para contratar
profissionais de saúde, técnicos e administrativos em diversas áreas. No total, são mais de 500
vagas em São Paulo e Brasília.
Os interessados em participar devem acessar as oportunidades disponíveis nos links abaixo,
associados a cada vaga. Não há prazo para inscrições, ou seja, as vagas ficarão abertas até serem
preenchidas.
Importante: para este processo seletivo, não serão fornecidas informações nem aceitas
inscrições por telefone ou de forma presencial.

Vagas em São Paulo (SP)
Médico Plantonista UTI
Requisito: Formação em Medicina e Residência em Terapia Intensiva
Tipo de contrato: CLT Prazo Determinado/Horista
Horário: ter disponibilidade de carga horária (plantões)
Candidate-se: https://bit.ly/3bKns0V
Médico Pleno
Requisito: Residência ou título de Especialista em Medicina de Família
e vivência na área de Medicina de Família
Horário: Vagas para 20, 30 e 40 horas semanais
Candidate-se: https://bit.ly/2Lw9BjW
Enfermeiro Pleno
Requisito: Superior Completo em Enfermagem, pós-graduação completa em Atenção Primária,
Saúde Coletiva ou Saúde Pública. É necessário ter vivência com Saúde Coletiva ou Atenção Primária
Horário: 220 horas
Candidate-se: https://bit.ly/39umJ0U

Enfermeiro Pleno UTI
Requisito: Pós-graduação completa (área assistencial), vivência hospitalar
com pacientes da UTI e Coren de Enfermeiro ativo
Horário: Disponibilidade para atuar em escala 12x36 diurno ou 6x1 vespertino
Candidate-se: https://bit.ly/3bDYb8z
Técnico de Enfermagem Pleno UTI
Requisito: Vivência hospitalar com pacientes da UTI e Coren de Técnico de Enfermagem ativo
Horário: Disponibilidade para atuar em escala 12x36 diurno ou 6x1 vespertino
Candidate-se: https://bit.ly/3oN9O0G
Fisioterapeuta UTI
Requisito: Pós-graduação completa (área assistencial), vivência hospitalar
com pacientes da UTI e CREFITO ativo
Horário: Disponibilidade para atuar na escala 5x2, incluindo finais de semana, das 13h às 19h
Candidate-se: https://bit.ly/35I64FY
Auxiliar de Hospedagem
Requisito: Ensino fundamental completo
Não é necessária experiência
Candidate-se: https://bit.ly/3ql5jdQ
Assistente de Atendimento
Requisito: Ensino Médio Completo
Vivência na área de atendimento no segmento de saúde
Candidate-se: https://bit.ly/3oIXSwP
Encanador
Requisito: Curso técnico na área
Vivência como Encanador
Candidate-se: https://bit.ly/35GAete
Mecânico de Refrigeração
Requisito: Curso técnico na área
Vivência como Mecânico de refrigeração
Candidate-se: https://bit.ly/2KcH0zq
Copeiro
Requisito: Ensino Médio Completo e vivência na área
Horário: 6x1 das 13h40 às 22h
Candidate-se: https://bit.ly/2MYUkZb
Ascensorista
Requisito: Ensino médio completo
Vivência com atendimento
Candidate-se: https://bit.ly/35Hrcw9

Técnico em Eletrônica
Requisito: Formação técnica na área (senai)
Vivência como Técnico em Eletrônica de refrigeração
Candidate-se: https://bit.ly/35G7EZ8
Assistente Administrativo
Requisito: Ensino médio completo
Vivência em área administrativa no segmento de saúde
Candidate-se: https://bit.ly/2LKGvgu
Auxiliar Administrativo
Requisito: Ensino médio completo
Vivência com atendimento e área administrativa
Candidate-se: https://bit.ly/3oNaXFl

Vagas em Brasília (DF)
Enfermeiro Auditor
Requisito: Pós-graduação em auditoria e vivência de 3 anos na área
Candidate-se: https://bit.ly/3nMKd6y
Enfermeiro em Oncologia
Requisito: Vivência na área e Coren de Enfermeiro ativo
Obrigatório Especialização em Oncologia
Candidate-se: https://bit.ly/38JlzQ1
Técnico de Enfermagem UTI
Requisito: Vivência na área e Coren de Técnico de Enfermagem ativo
Candidate-se: https://bit.ly/38IhkUY
Eletricista
Requisito: Obrigatório curso técnico (mínimo de 1.000 horas comprovadas) e vivência na área
Candidate-se: https://bit.ly/3bETXxa
Jovem Aprendiz
Requisito: Idade entre 18 e 22 anos e Ensino Médio Completo
Candidate-se: https://bit.ly/3nJUy3h

