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PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 31/2019 

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 o cargo abaixo relacionado: 

Cargo/Função 

 

Pré- Requisitos 

 

Nº de 
Vagas 

 

Carga 
Horária  

Semanal 

Salário Base – R$ 

 
Enfermeiro(a) em CCIH Cursando Pós graduação e 

desejável experiência em CCIH. 
01* 36h R$3500,56 

 

 
Técnico (a) de 
Enfermagem 

 

Ensino médio completo; 

Curso completo de Técnico em  

Enfermagem; 

Registro no COREN; 

Experiência profissional 
comprovada de no mínimo (06) 
seis meses na área hospitalar. 

 

 

01* 

 

 

12X36h 

 

 

R$ 1471,61 

 

 
Médico (a) Intensivista 
em Neonatologia18h 

 

Graduação em Medicina; 
Residência Médica em Pediatria; 
Registro regular no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás; 

Disponibilidade de horários. 

 
 
 

02* 

 
 
 

18h 

 
 
 

R$5.536,52 

 

*As vagas anunciadas são destinadaspreferencialmente 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 EM CCIH  

 Realizar vigilância das infecções relacionadas à Assistência a Saúde (IRAS) através do método de 
busca ativa nas unidades de internação obstétrica/ginecológica e UTI neonatal (UTIN); 

 Elaborar as taxas mensais de IRAS das unidades sob vigilância; 

 Encaminhar a ANVISA as notificações de IRAS relativas a UTIN e Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC) 
mensalmente; 

 Encaminhar a ANVISA consumo de preparações alcoólicas mensalmente; 

 Recomendar e suspender precauções e isolamentos, de acordo com as normas preconizadas; 
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 Participar da investigação de surtos de IRAS junto com os demais membros executores do CCIH; 

  Colaborar na normatização do uso de germicidas hospitalares; 

 Realizar a revisão dos documentos do setor de controle de infecção anualmente; 

 Elaborar documentos institucionais relacionados ao controle de IRAS; 

 Programar e elaborar programas educativos relacionados ao controle de IRAS para a equipe 
transdisciplinar da área hospitalar; 

 Realizar visitas técnicas nas diversas unidades hospitalares de acordo com o cronograma do 
Programa de Controle de Infecção Relacionada a Assistência a Saúde (PCIRAS); 

 Dar parecer técnico quanto a aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalares; 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações da Portaria 2616/98 do MS e das demais em vigência; 

 Participar das discussões sobre construção ou reforma na área física hospitalar quando 
solicitado; 

 Auxiliar os colaboradores da instituição, respondendo dúvidas e pareceres referentes ao controle 
de IRAS; 

 Colaborar com a elaboração e validação de documentos institucionais produzidos pelos setores 
assistenciais e unidade de apoio; 

 Participar das reuniões da CCIH; 

 Participar de comissões internas de acordo com nomeação; 

 Auxiliar nas atividades dos núcleos de vigilância Epidemiológica e de segurança do paciente; 

 Executar outras atribuições correlatas a critério do Superior Imediato. 

 

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM  

 

 Registrar administração de medicações, intercorrências e procedimentos realizados em cada 
paciente do prontuário; 

 Aferir Sinais Vitais; 

 Auxiliar no aleitamento materno; 

 Manusear e manter limpos os equipamentos médicos hospitalares e local de trabalho; 

 Conferir quantidade e funcionalidade de material e equipamentos; 

 Trabalhar com segurança, usando os equipamentos de proteção individual (EPI) adequadamente 
em todos os procedimentos e seguir protocolo; 

 Manter bons relacionamentos com a equipe multiprofissional e comas  famílias  dos  pacientes 
internados no setor; 

 Comunicar ao enfermeiro supervisor qualquer de intercorrência relacionada ao setor; 

 Participar de treinamentos e reuniões sempre que solicitado; 
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 Trabalhar diretamente com gestantes em tratamento clínico, puérperas em alojamento 
conjunto, parturientes no pré-parto e neonatologia; 

 Solicitar artigos processados na CME; 

 Fazer levantamento semanal da validade de materiais e artigos processados; 

 Encaminhar materiais sujos para o expurgo do CME; 

 Manter organizado o armário de guarda roupas; 

 Controlar o estoque da rouparia; 

 Organizar os armários do Posto de Enfermagem; 

 Conferir e repor materiais medicamentos necessários nos armários do setor diariamente 
mediante conferência do check-list padrão; 

 Executar outras atribuições correlatas a critério do Superior Imediato. 

 

MÉDICO(A) INTENSIVISTA EM NEONATOLOGIA 18h 

 Médico plantonista responsável pelo atendimento neonatal em unidade de tratamento intensivo 
e unidades de cuidados intermediários neonatal; 

 Executar outras atribuições correlatas a critério do supervisor imediato. 

CALENDÁRIO 
 

OBS: Os candidatos interessados deverão cadastrar e candidatar a vaga através do site da FUNDAHC: 
https://fundahc.hc.ufg.br , na aba “Trabalhe Conosco” 

02/12/2019 – Publicação do Edital para os cargos alvo do processo de seleção no site da FUNDAHC 
https://fundahc.hc.ufg.br. 

02/12/2019 a 09/12/2019- Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 

13/12/2019 - Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo no site da FUNDAHC.   

13/12/2019 a 17/12/2019 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de 
Pessoal do Hospital e Maternidade Dona Iris e agendamento da avaliação médica admissional. 

 

 
Goiânia, 02 de dezembro de 2019. 

 
 

Jose Antônio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 


