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PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 28/2019 

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$ 

 
Enfermeiro(a) Assistencial 

em Obstetrícia 

Possuir experiência mínima de 
(06) seis meses como Enfermeira 
Obstetra na assistência 
hospitalar, possuir registro no 
COREN. 

 
05* 

 
36h 

 
R$3500,56 

 

Técnico(a) de 
Laboratório 

Curso Técnico completo na área 
de atuação (Técnico de 
Laboratório); 
Necessário no mínimo 06(seis) 
meses de experiência em 
Laboratório. 

 

01* 

 

36h 

 

R$ 1324,44 

 

*As vagas anunciadas são destinadas 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. 

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

 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

ENFERMEIRO(A) ASSISTENCIAL EM OBSTETRÍCIA 

 

 Prestar assistência de enfermagem a clientes no trabalho de parto, parto e puerpério imediato; 

 Realização de Parto Normal sem distócia; 

  Realização de SAE;  

  Administração de misoprostol para indução de trabalho de parto, quando prescrito pelo médico e acompanhar 
indução; 

 Recepcionar o Recém-nascido após o parto quando pediatra ausente; 

 Preenchimento do partograma;  

 Realizar exame físico Ginecológico/Obstétrico;  

  Avaliação de Dinâmica Uterina; 

 Realização e interpretação de cardiotografia (CTG); 

 Realiza Prescrições de Enfermagem após parto;  

 Realizar e orientar clientes, acompanhantes e Técnicos em Enfermagem as técnicas não farmacológica para alivio 
da dor;  
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 Proporcionar contato pele a pele mãe e filho e o aleitamento materno na 1ª hora de vida; 

 Acompanhar transferência das clientes do CPN para outras unidades conferindo toda documentação necessária; 

  Colher assinatura de clientes em termo de Consentimento para realização de Exames, Analgesias, etc.;  

 Acionar serviço social (plantão diurno) e organizar o transporte de paciente em companhia do técnico em 
enfermagem para realização de procedimentos fora da unidade, em casos necessários;  

  Conferir cadernetas de vacinação e separar as de RN´s não vacinados; 

  Solicitar, junto a equipe de enfermagem da sala de teste do pezinho a realização do teste de pezinho para RN´s 
de 3 a 7 dias de internação; 

  Providenciar altas (orientar sobre o puerpério, cuidados com o RN/amamentação, entregar caderneta, exames 
realizados em outras unidades, conferir entrega de dnv, coletar assinatura da mãe no caderno de protocolo); 

  Realizar visitas a todos os pacientes, aplicando a SAE; 

 Orientar e zelar pelo cumprimento dos dez passos da IHAC; 

 Comunicar ao lactário sobre dietas prescritas bem como o cancelamento da mesma; 

  Providenciar transferência de clientes para outras unidades conforme indicação e solicitação;  

  Realizar avaliação da mamada de todas as clientes; 

 Preparar a cliente para alta, integrando-a, se necessário, à unidade básica de saúde; 

 Realizar os primeiros cuidados com o RN´s – banho após 7 horas de vida, curativo no coto umbilical e soro 
fisiológico nas narinas;  

 Realizar consulta de enfermagem (orientações às gestantes e puérperas); 

  Realizar retirada de pontos de puérperas;  

  Realizar busca ativa de pacientes que não comparecem às consultas;  

 Checar resultados de exames (citopatológicos de mama e colo de útero, testes da mamãe) e notificar agravos, 
quando necessário; 

  Realizar triagem de acordo com classificação de risco das pacientes que dão entrada no HMDI; 

  Auxiliar a equipe médica durante período expulsivo de trabalho de parto, cuidados imediatos com recém-
nascido, PCR; 

  Realizar Parto Normal sem distócia de clientes que dão entrada na instituição em período expulsivo; 

 Recepcionar o Recém-nascido após o parto quando pediatra ausente, prestando assistência até a chegada do 
médico; 

 Providenciar vagas para pacientes junto à regulação da SMS, quando necessário;  

 Providenciar vagas no HMDI para pacientes, quando necessário;  

 Executar outras atividades inerentes a função conforme orientação do gestor. 

 

TÉCNICO(A) DE LABORATÓRIO 

 

 Realizar coletas de amostras de sangue e receber material biológico de pacientes; 

 Exercer as atividades técnicas de coleta e realização de exames laboratoriais de rotinas 
e/ou especializados; 

 Manipular substâncias químicas para o preparo de solução e reagentes; 
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  Preparar amostras para a realização de exames; 

  Realizar exames laboratoriais através da utilização de métodos e equipamentos, seguindo os procedimentos  

preconizados; 

  Registrar os resultados obtidos, conforme procedimentos internos; 

 Garantir a integridade física e fisiológica do material coletado e exatidão dos exames 
e testes laboratoriais; 

 Documentar análises realizadas; 

 Conhecer, manejar e conservar aparelhos laboratoriais simples, verificar seu funcionamento e manutenção; 

     Preparar os aparelhos e equipamentos a serem utilizados nos exames; 

  Realizar a lavagem e desinfecção de utensílios e vidrarias; 

     Obedecer às normas estabelecidas para controle de qualidade e biossegurança; 

 Manter e conservar o estoque de hemocomponentes e hemoderivados; 

     Acompanhar ao condicionamento e transporte de amostras biológicas e hemocomponentes até o Banco de 

Sangue de apoio; 

   Outras atividades inerentes ao cargo, solicitadas pelo gestor da área. 

 
CALENDÁRIO 
 
OBS: Os candidatos interessados deverão cadastrar seus currículos através do site da Fundahc 
https://fundahc.hc.ufg.br , na aba “Trabalhe Conosco” 
 
07/11/2019 – Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no site da 
FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br. 

07/11/2019 a 17/11/2019- Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 

22/11/2019 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.   

22/11/2019 a 26/11/2019 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal do 
Hospital e Maternidade Dona Irise agendamento da avaliação médica admissional. 

 
 

 Goiânia, 07  de novembro  de 2019. 
 

Jose Antônio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 


