
A Rede Brasileira de Diagnostico (RBD) está com processo 

seletivo aberto em Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, 

Salvador, Lauro de Freitas e Ilhéus para os seguintes cargos: 

Técnico de Enfermagem, Técnico de Radiologia, Enfermeiro,  

 

TECNICO DE ENFERMAGEM  

Formação: Curso Técnico em Enfermagem completo 

Necessário Conhecimento dos cuidados higiênicos com os pacientes; Métodos de desinfecção e esterilização; 

Administração, dosagem e cálculos dos medicamentos; Técnicas de isolamento do paciente; Conhecimento das 

modalidades radiológicas; Técnica de verificação dos sinais vitais e as condições gerais dos pacientes. Conhecimento 

em Normas de Segurança do Trabalho, Plano de Proteção Radiológica, Normas de utilização de equipamentos e 

softwares de informática 

Todas as vagas exigem experiência na área. 

A empresa oferece salário compatível com mercado e os seguintes benefícios: Assistência Médica, Vale refeição e 

Vale Transporte. 

VAGAS PARA AS SEGUINTES CIDADES: SALVADOR, CAMAÇARI, LAURO DE FREITAS, JEQUIÉ, VITORIA DA CONQUISTA, 

GUANAMBI, ILHEUS 

Os interessados devem enviar currículo para rh@rbdimagem.com.br com o cargo pretendido do ASSUNTO do 

EMAIL. 

 

TÉCNICOS DE RADIOLOGIA  

Formação: Curso Técnico em Radiologia completo necessário conhecimento das Modalidades Radiológicas; 

Conhecimento e aplicabilidade dos processos para realização dos exames; Compreender a aplicabilidade dos meios 

de contrastes e seus mecanismos de ação; Conhecimento das aplicações de técnicas, protocolos e posicionamentos 

Conhecimento das características dos equipamentos para aquisição de imagens radiológicas; Conhecimento das 

funcionalidades dos equipamentos de diagnóstico por imagem. Conhecimento em Normas de Segurança do 

Trabalho, Plano de Proteção Radiológica, Normas de utilização de equipamentos e softwares de informática. 

Conhecimento em Normas de Segurança do Trabalho, Plano de Proteção Radiológica, Normas de utilização de 

equipamentos e softwares de informática 

Todas as vagas exigem experiência na área. 

A empresa oferece salário compatível com mercado e os seguintes benefícios: Assistência Médica, Vale refeição e 

Vale Transporte. 

VAGAS PARA AS SEGUINTES CIDADES: SALVADOR, CAMAÇARI, LAURO DE FREITAS, JEQUIÉ, VITORIA DA CONQUISTA, 

GUANAMBI, ILHEUS 

 

Os interessados devem enviar currículo para rh@rbdimagem.com.br com o cargo pretendido do ASSUNTO do 

EMAIL. 
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ENFERMEIROS  

Formação: Superior Completo em Enfermagem , Desejável pós – graduação em Administração Hospitalar ou 

Diagnóstico por Imagem , necessário conhecimento em Administração, dosagem e cálculos dos medicamentos; 

Procedimentos de Punção; Compreender a aplicabilidade dos meios de contrastes e seus mecanismos de ação; 

Conhecimento dos cuidados higiênicos com os pacientes; Conhecimento em Anatomia Humana; Conhecimentos 

sobre patologias humanas e suas características; Pacote Microsoft Office Básico; Conhecimentos na operação de 

aparelhos monitores de parâmetros; 

Todas as vagas exigem experiência na área. 

A empresa oferece salário compatível com mercado e os seguintes benefícios: Assistência Médica, Vale refeição e 

Vale Transporte. 

VAGAS PARA AS SEGUINTES CIDADES: SALVADOR, CAMAÇARI, LAURO DE FREITAS, JEQUIÉ, VITORIA DA CONQUISTA, 

GUANAMBI, ILHEUS 

Os interessados devem enviar currículo para rh@rbdimagem.com.br com o cargo pretendido do ASSUNTO do 

EMAIL. 

 

BIOMÉDICOS 

Superior completo em BIOMEDICINA .  O candidato deve ter experiência na área.  Necessário Conhecimentos sobre 

anatomia dos princípios físico, fisiológicos e patológicos em radiologia; Conhecimentos em técnicas de pós-

processamento de imagens radiológicas; Conhecimento em ferramentas de PACS; Conhecimento de sistemas de 

laudo; Conhecimento em modalidades radiológicas. Conhecimento em Normas de Segurança do Trabalho, Plano de 

Proteção Radiológica, Normas de utilização de Todas as vagas exigem experiência na área. 

A empresa oferece salário compatível com mercado e os seguintes benefícios: Assistência Médica, Vale refeição 

equipamentos e softwares de informática 

e Vale Transporte. 

VAGAS PARA AS SEGUINTES CIDADES: SALVADOR, CAMAÇARI, LAURO DE FREITAS, JEQUIÉ, VITORIA DA CONQUISTA, 

GUANAMBI, ILHEUS 

Os interessados devem enviar currículo para rh@rbdimagem.com.br com o cargo pretendido do ASSUNTO do 

EMAIL. 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO  

Ensino médio completo . O candidato deve ter experiência na área de saúde , clinicas hospitais, atendimento a 

clientes.   

Responsabilidades do cargo: Será responsável pelo cadastramento do  pedido de exame radiológico, pelo arquivo e 

organização de documentos administrativos da unidade e pelo fluxo de entrega dos exames aos pacientes. 

Responde ainda pela orientação aos pacientes no que se refere ao preparo necessário à realização dos exames 

radiológicos, como também pelo controle do fluxo de entrada e de saída dos insumos, contribuindo desta forma 

com o atingimento das metas de qualidade e produção de exames da unidade. 

Necessário Conhecimentos Pacote Microsoft Office Básico e desejável conhecimento em softwares  de 

administração de informações hospitalares; Conhecimento em Normas de Segurança do Trabalho, Plano de Proteção 

Radiológica. 
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A empresa oferece salário compatível com mercado e os seguintes benefícios: Assistência Médica, Vale refeição e 

Vale Transporte. 

VAGAS PARA AS SEGUINTES CIDADES: SALVADOR, CAMAÇARI, LAURO DE FREITAS, JEQUIÉ, VITORIA DA CONQUISTA, 

GUANAMBI, ILHEUS 

Os interessados devem enviar currículo para rh@rbdimagem.com.br com o cargo pretendido do ASSUNTO do 

EMAIL. 

 

ENCARREGADO DE SERVIÇOS  

Ensino superior completo em Administração de empresas, gestão hospitalar, gestão de negócios . Responsabilidades 

do cargo: Será responsável pela organização funcional da equipe sob sua responsabilidade e pelo alinhamento das 

ações que garantam a eficácia e eficiência administrativa adequadas para a realização dos exames de diagnóstico. 

Responde ainda pela inspeção e organização do agendamento médico dos pacientes verificando e acompanhando os 

respectivos registros, visando contribuir para o atingimento das metas e resultados operacionais previamente 

estabelecidos, nos prazos, padrões de qualidade e ao menor custo possível 

Necessário Conhecimentos Pacote Microsoft Office Básico , Habilidade com cálculos matemáticos; Habilidade para 

inserção de informações em sistema informatizado;  Habilidade na elaboração de relatórios; Habilidade com 

planejamento e organização de tarefas; Conhecimento em gestão hospitalar; Operação do sistema de administração 

hospitalar  

A empresa oferece salário compatível com mercado e os seguintes benefícios: Assistência Médica, Vale refeição e 

Vale Transporte. 

VAGAS PARA AS SEGUINTES CIDADES: SALVADOR, CAMAÇARI, LAURO DE FREITAS, JEQUIÉ, VITORIA DA CONQUISTA, 

GUANAMBI, ILHEUS 

Os interessados devem enviar currículo para rh@rbdimagem.com.br com o cargo pretendido do ASSUNTO do 

EMAIL. 
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