
 

 

 

Alfenas, 05 de abril de 2018. 

 

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2018 

O Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED), torna pública a abertura do Processo Seletivo 

Nº 003/2018 para a vaga abaixo relacionada, com atuação em Alfenas – MG. Os interessados devem enviar 

currículo para o e-mail selecaorh@imed.org.br até o dia 13 de abril de 2018. 

VAGAS PRÉ REQUISITOS 
PERFIL 

COMPORTAMENTAL 

Nº DE 

VAGAS 

ASSISTENTE DE 

COMUNICAÇÃO E 

MARKETING 

-Ensino superior completo em 

marketing, publicidade e propaganda 

ou relações públicas; 

- Bons conhecimentos de internet, 

pacote office e pacote adobe;  

-Experiência na área de Gestão e 

estratégias de Marketing. 

-Atuará com administração de mídias 

sociais, elaboração de anúncios em 

mídias sociais, elaboração de material 

de divulgação entre outras funções. 

 

 

-Criativo e pensamento 

estratégico.  

-Ágil e flexível.   

- Excelente comunicação 

verbal e escrita.  

- Relacionamento 

humanizado.  

- Proatividade 

 

1 

 

RECEPCIONISTA 

 

- Ensino médio completo ou superior 

cursando; 

- Desejável experiência com 

atendimento ao público e rotinas 

administrativas, preferencialmente em 

unidades de saúde e clínicas, 

agendamentos, entre outros; 

- Informática básica 

 

- Relacionamento 

humanizado. 

- Excelente comunicação 

verbal e escrita. 

- Habilidade para trabalhar 

em equipe. 

- Proatividade 

1 

 

MÉDICO 

PSIQUIATRA 

- Curso superior em Medicina 

- Habilitação profissional, conforme   

regulamento  do Conselho Federal e 

Conselhos Regionais de Medicina           

- Realizar exames médicos, emitir 

diagnósticos, prescrever medicamentos 

e outras formas de tratamento das 

afecções psiquiatras, emergências 

psiquiátricas (sedação, contenção, 

etc.), congênitas ou adquiridas, 

empregando meios psíquicos para 

promover a saúde e o bem estar do 

paciente e tarefas afins. 

- Conhecimento \Informática 

 

 

- Relacionamento 

humanizado. 

- Excelente comunicação 

verbal e escrita. 

- Habilidade para trabalhar 

em equipe. 

- Proatividade. 

 

1 
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CUIDADOR 

- Ensino fundamental completo;  

- Desejável experiência no cuidado a 

pacientes, preferencialmente a 

pacientes de Saúde Mental. 

 

- Relacionamento 

humanizado. 

 - Excelente comunicação 

verbal e escrita. 

 - Proatividade 

1 

 


