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PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 07/2020 

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA IRIS – HMDI 

 

O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a 
realização de processo seletivo para os cargos abaixo relacionados: 

 

Cargo/Função 

 

Pré- Requisitos 

 

Nº de 
Vagas 

 

Carga 
Horária  

Semanal 

Salário Base – R$ 

 

 

Assistente 
Administrativo  

Ensino Médio Completo; 
Conhecimento em informática 
básica, disponibilidade de 
horário; Desejável experiência 
em atendimento ao público; 
capacidade de concentração, 
organização, dinamismo, 
administração do tempo, 
comunicação e escrita. 

 

 

03* 

 

 

12x36 

 

 

R$ 1.097,80 

Assistente 
Administrativo 

(Engenharia Clínica) 

Ensino Médio Completo; 
Conhecimentos intermediários 
em informática: word, excel e 
planilhas. Desejável experiência 
na função. 

 

01* 

 

40h 

 

R$ 1.097,80 

 

 

Médico (a) 12h 

Graduação em Medicina; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista em Ginecologia e 
Obstetrícia, ou estar cursando 
Residência Médica de 
Ginecologia e Obstetrícia (3º 
ano); ou especialização com 
TEGO; Registro regular no 
Conselho Regional de Medicina 
do Estado de Goiás. 
 

 

 

06* 

 

 

12h 

 

 

R$ 3.691,01 

*A vaga anunciada é destinada preferencialmente a pessoas com deficiência, nos termos do Decreto 3.298, de 
20/12/1999, que tenham compatibilidade entre a deficiência de que é portador e as atribuições do cargo. 

DEMAIS VANTAGENS DO CARGO 

-Vale alimentação no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).  

 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 Realizar cadastro nos sistemas de todos os pacientes internados; 
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 Solicitar e controlar a liberação de vagas de leitos para os pacientes internados; 

 Repassar aos pacientes e familiares orientações quanto a internação; 

 Executar outras atribuições afins solicitadas pelo gestor imediato. 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA CLÍNICA) 

 Fazer abertura das ordens de serviços, lançamento das atividades executadas, lançamento dos materiais 
gastos e fechamento; 

 Transferir Ordens de Serviços manuais para o sistema Wareline com todos os dados e materiais; 

 Controlar o uso de chaves, registrando no livro de chaves, retirado e entrega, verificando as mesmas com 
os respectivos nomes e locais; 

 Controlar ferramentas de uso coletivo, registrando no livro de ferramentas retirada e entrega das mesmas;  

 Fazer a solicitação de material necessário para manutenção e suprimento internos; 

 Realizar a abertura e chamados técnicos para empresas terceirizadas que possuam contrato com a 
instituição;  

 Controlar os produtos estocáveis que ficam disponíveis para a utilização dos plantões noturnos e finais de 
semana; 

 Elaborar memorandos, avisos internos e relatórios necessários; 

 Arquivar relatórios, documentos e ordens de serviço para facilitar e organizar os arquivos; 

 Cumprir normas internas e estabelecidas pela instituição; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, sempre que solicitado pelo gestor do setor. 

 

MEDICO (a) 12h (GINECOLOGISTA/OBSTETRA) 

 

   Prestar atendimento especializado em Ginecologia e Obstetrícia, tanto a pacientes ambulatoriais, quanto 

internados ou no serviço de emergência; 

     Realizar e acompanhar pré-natal de gravidez de baixo e alto risco; 

     Atender urgência e emergência em Genecologia e Obstetrícia, conforme a classificação de risco; 

     Realizar prescrição médica em regime de enfermaria, de ambulatório e de urgência e emergência; 

     Realizar parto normal, cesário, curagem, curetagem e AMIU; 
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     Atender intercorrências clínicas de gestantes, puérperas e pacientes em tratamento clínico internadas; 

      Realizar Ultrassonografia, caso necessário; 

      Realizar plantões extras, quando necessários, a critério e necessidade do serviço; 

      Usar os equipamentos de proteção obrigatórios, sempre que realizar um procedimento 

      Realizar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitação do gestor da área médica. 

CALENDÁRIO 
 
 
OBS: Os candidatos interessados deverão cadastrar seus currículos através do site da 
Fundahchttps://fundahc.hc.ufg.br , na aba “Trabalhe Conosco” 
 
12/02/2020 – Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no site da 
FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br. 

12/02/2020 a 17/02/2020- Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 

21/02/2020 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.   

21/02/2020  a 27/02/2020 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal do 
Hospital e Maternidade Dona Iris e agendamento da avaliação médica admissional. 

  
 
 

 

Goiânia, 12 de fevereiro de 2020. 
 

 
 

Jose Antônio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 


