
  

 

 

Processo seletivo: 017/2019 

Cargo: Analista de RH Generalista 

Número de Vagas: 01 

Prazo de Inscrição:  

Regime de contratação: CLT 

Local de trabalho: HUTRIN 

Jornada de trabalho: 44 semanais – Segunda a sexta-feira 

Horário de trabalho: A combinar 

 

Atribuições:  

 

Recrutar e selecionar profissionais de todos os subsistemas organizacionais; 

Aplicar testes no processo de recrutamento e seleção: Teste Palográfico, Teste de atenção 
concentrada, Teste DISC e Questionário de Avaliação Tipológica (QUATI); 

Gerir e controlar as vagas; 

Realizar integração de novos colaboradores e processos admissionais; 

Atuar como parceiro estratégico da unidade de negócio, conduzindo conversas de 

desenvolvimento com a liderança, apoiando-os na gestão da equipe e na implementação 

dos processos e ferramentas de RH; 

Desenvolver e multiplicar temas relacionados a treinamento e desenvolvimento, carreira e 

sucessão, cultura e engajamento; 

Seleção e gestão dos nossos programas de estágio e aprendizagem; 

Elaboração e condução de questionários de RH (follow-up integração, desligamento, 

feedback 360º, pesquisa de clima e outros), além de gerir e prover ações com base nos 

resultados das pesquisas; 

Atuar em projetos voltadas à disseminação das estratégias organização; 

Desenvolvimento e controle de KPIs da área; 

Consultoria interna e gestão de conflitos; 

Comunicação Interna; 

Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 



  

 

 

Competências comportamentais  

Inteligência emocional; 

Administração do tempo; 

Relacionamento humanizado; 

Visão sistêmica; 

Foco no resultado; 

Ética e honestidade; 

Direcionador de soluções;  

Foco no cliente interno e externo; 

Tomada de decisão sob pressão; 

Gerenciador de crise e conflito. 

 

Competências técnica  

Legislação trabalhista; 

Testes de recrutamento e seleção;  

Treinamento e desenvolvimento; 

Pacote Office avançado. 

 

Graduação  

Superior completo em Psicologia 

Especialização em gestão de pessoas (desejável) 

 

Experiência comprovada na função  

Mínimo de 3 anos  
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OBJETO: contratação de Analista de RH Generalista, para fins das atividades de gestão 

desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Urgências de Trindade Walda 

Ferreira dos Santos – HUTRIN, após o recebimento de currículos para a vaga : 

 

1. RH 017 – ANALISTA DE RH GENERALISTA  

Cargo: Analista de RH Generalista 
 

Número de vagas: 01 
 

Aprovado: Maria Goreti Aleixo 
 
 

 
Data da divulgação do processo seletivo: 05/11/2019 no site eletrônico do Hospital Hutrin 

http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/recursos-humanos/rh-processos-

seletivos-2019/  
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