FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO
Secretaria de Estado da Saúde
GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

A FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO - FOSP busca profissional de Recursos
Humanos para o preenchimento de uma vaga de:
 Gerente de Recursos Humanos, cargo em confiança.

Descrição da vaga para Gerente em Recursos Humanos
Gerenciar as atividades de concursos e seleção pública para contratação de pessoal,
cargos e salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento, medicina do trabalho,
serviços de administração de pessoal; liderar e coordenar equipe; assessorar a Diretoria
Executiva e demais diretorias e gerências em questões relacionadas a Recursos Humanos.
Pré-requisitos para participação no processo de seleção:
1. Possuir formação superior completa com ênfase ou especialização em
Administração de Recursos Humanos;
2. Ter idade mínima de 18 (dezoito anos), na data da inscrição;
3. Se do sexo masculino, estar quites com o serviço militar;
4. Estar quites com a Justiça Eleitoral.
Experiência e conhecimentos necessários:
 Atuação comprovada na área de Recursos Humanos/Administração de Pessoal;
 Administração pública (direta, indireta, autarquias, fundacionais)
 Legislação trabalhista;
 Legislação previdenciária;
 Processo gerenciais;
 Informática.
Atribuições da função:
 Assessorar as diretorias e setores sobre a legislação, as políticas e procedimentos
da área de Recursos Humanos;
 Subsidiar a elaboração e planejamento de metas orçamentárias;
 Subsidiar a elaboração e planejamento de planos e metas para treinamento e
desenvolvimento dos profissionais da instituição;
 Supervisionar as atividades de Recursos Humanos para a adequação e
cumprimentos das normas e legislação vigentes;
 Coordenar a implantação de plano de carreira, estágios, políticas e processos de
recrutamento e seleção de acordo com as necessidades da instituição;
 Apoiar a Assessoria Jurídica na mediação entre empresa x funcionários;
 Coordenar e supervisionar a medicina do trabalho, controle de saúde ocupacional
de forma a permitir a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores da
organização;
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 Gerir contrato de prestação de serviço e apoiar técnico de segurança do trabalho
na prevenção de riscos ambientais;
 Representar a instituição em eventos e ações relacionadas a Recursos Humanos.
Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais
Remuneração Inicial: R$ 7.076,79
Benefícios: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio refeição
Tipo de contrato: CLT (Cargo em Confiança)
Instruções para manifestação de interesse:
- preencher o formulário online, disponível em
https://goo.gl/forms/pXwdyzcX1MRZiPEH2
- enviar o currículo no formato PDF para o email ricardo.direx@gmail.com.
Após o preenchimento do formulário online e envio do currículo para avaliação, será
encaminhada mensagem de confirmação de recebimento com a indicação das próximas
etapas.
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