PROCESSO SELETIVO Nº 23/2013 – HOSPITAL
E MATERNIDADE DONA IRIS
O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica
a realização de processo de seletivo para o cargo abaixo relacionado:

Cargo/Função

Médico
Intensivista em
Neonatologia

Pré- Requisitos

Curso Superior em Medicina com
registro no CRM e cumprimento dos
requisitos exigidos para uma das
situações abaixo:
1Título de Residência Medica e
Medicina
Intensiva
pediátrica
reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC) ou Residência
Médica em Neonatologia reconhecida
pelo MEC, e/ou;
2Título de Especialista em
Pediatria (TEP) e com Certificado de
Habilitação
em
Neonatologia,
fornecido pela Sociedade Brasileira de
Pediatria, e/ou;
3Título de Especialista em
Pediatria (TEP) fornecido pela
Sociedade Brasileira de Pediatria ou
Residência Médica em Pediatria,
reconhecida pelo MEC e experiência
comprovada de no mínimo 6 meses
em terapia intensiva pediátrica ou
Neonatal.

Nº de
Vagas

10

Carga
Horária

Salário – R$

24 h

R$ 5.907,36

DEMAIS VANTAGENS DO CARGO:
Produtividade R$ 3.212,64 (Três Mil Duzentos e Doze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Vale Alimentação no valor de R$ 352,00 (Trezentos e Cinquenta e Dois Reais)

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
• Realizar consultas e atendimentos médicos, tratar pacientes, implementar ações para promoção
da saúde

• Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de RN.
• Prestar assistência ao recém-nascido na sala de parto normal e/ou cesariana.

METODOLOGIA DE SELEÇÃO
• Os interessados deverão enviar currículos para o e-mail: recrutamentofundahc@gmail.com ou
entregá-los na sede da FUNDAHC, no horário de 08 e 12h e de 14 ás 17h, à partir de 06/08/2013.
Endereço: 1ª Avenida nº 545 Setor Leste Universitário CEP: 74.605-020. Outras informações na
pagina www.fundahc.ufg.br .
• Avaliação e seleção dos currículos por categoria profissional, de acordo com as atividades
profissionais especificadas nos requisitos e nas descrições de cargos.
• Entrevistas para os classificados na etapa de análise de currículos.
• Publicação do resultado final do processo seletivo, no site da FUNDAHC.
• Os selecionados terão o prazo de (03) dias para entrega e documentação exigida para a
contratação no Departamento de Pessoal da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica
admissional.

Goiânia, 06 de agosto de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC

