
 

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA - RS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO ANESTESIOLOGISTA  

O Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta – RS vem a público informar que está aberto o 

processo seletivo para contratação de Médico Anestesiologista. As vagas são para 

preenchimento de plantão com remuneração fixa, associada à remuneração variável (AIHS, 

Convênios).  

Os interessados devem enviar o currículo através dos e-mails curriculos@hsvpca.com.br e para 

diretora.assistencial@hsvpca.com.br, com a descrição da vaga de interesse. 

Cruz Alta, 21 de outubro de 2021. 
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HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA - RS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO CIRURGIÃO ONCOLÓGICO 

O Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta – RS vem a público informar que está aberto o 

processo seletivo para contratação de Médico Cirurgião Oncológico. As vagas são para 

preenchimento de plantão com remuneração fixa, associada à remuneração variável (AIHS, 

Convênios).  

Os interessados devem enviar o currículo através dos e-mails curriculos@hsvpca.com.br e para 

diretora.assistencial@hsvpca.com.br, com a descrição da vaga de interesse. 

Cruz Alta, 21 de outubro de 2021. 
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HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA - RS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO 

O Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta – RS vem a público informar que está aberto o 

processo seletivo para contratação de Médico Cirurgião Plástico. As vagas são para 

preenchimento de plantão com remuneração fixa, associada à remuneração variável (AIHS, 

Convênios).  

Os interessados devem enviar o currículo através dos e-mails curriculos@hsvpca.com.br e para 

diretora.assistencial@hsvpca.com.br, com a descrição da vaga de interesse. 

Cruz Alta, 21 de outubro de 2021. 
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HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA - RS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 

O Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta – RS vem a público informar que está aberto o 

processo seletivo para contratação de Médico Ginecologista Obstetra. As vagas são para 

preenchimento de plantão com remuneração fixa, associada à remuneração variável (AIHS, 

Convênios).  

Os interessados devem enviar o currículo através dos e-mails curriculos@hsvpca.com.br e para 

diretora.assistencial@hsvpca.com.br, com a descrição da vaga de interesse. 

Cruz Alta, 21 de outubro de 2021. 
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HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA - RS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO MASTOLOGISTA 

O Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta – RS vem a público informar que está aberto o 

processo seletivo para contratação de Médico Mastologista. As vagas são para preenchimento 

de plantão com remuneração fixa, associada à remuneração variável (AIHS, Convênios).  

Os interessados devem enviar o currículo através dos e-mails curriculos@hsvpca.com.br e para 

diretora.assistencial@hsvpca.com.br, com a descrição da vaga de interesse. 

Cruz Alta, 21 de outubro de 2021. 
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