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PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 06/2019 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFG 

 

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  

Analista de Nível Superior 
(Encarregado de Serv. 
Proc. e Higienização) 

Ensino Superior Completo; Curso 
Completo, preferencialmente, 
em Enfermagem ou Hotelaria; 

Conhecimentos intermediários 
em informática: digitação, word, 
excel, power point e internet; 

Experiência comprovada, 
mínimo seis meses, na função de 
gestor. 

 
 
 

01* 

 
 
 

40h 

 
 
 

R$ 3.889,56 

Analista de Nível Superior 
(Encarregado de Serv. 
Prontuários e Arquivos) 

Ensino Superior Completo; 
Cursos superior compatível com 
a área; Informática: word e 
Excel; Experiência, mínimo de 
seis meses na área de atuação 

01* 40h R$ 3.889,56 

Analista de Nível Técnico 
(Técnico em Eletrônica L) 

Ensino Superior completo ou 
cursando; Curso Técnico em 
Eletrônica; Experiência no 
mínimo seis meses na função, 
preferencialmente em Unidade 
Hospitalar. 

01* 40h R$ 2.985,18 

Jardineiro 

Ensino médio completo; 
Experiência mínima de 06 meses 
em jardinagem. 

01* 40h R$ 1.463,73 

*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 
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ANALISTA DE NIVEL SUPERIOR – ENCARREGADO DE SERV. PROC. E HIGIENIZAÇÃO 

 Planejar, supervisionar, executar, controlar e avaliar ações inerentes a todo o processo de higienização 
das roupas utilizadas na Unidade Hospitalar, bem como a previsão e provisão do quantitativo necessário, 
a centralização, movimentação, estocagem, distribuição, conservação, recuperação e controle das roupas, 
com vista ao melhor aproveitamento do enxoval; 

 Orientar, acompanhar, avaliar as atividades desenvolvidas pelos colaboradores sob sua gestão; 

 Realizar a supervisão técnica das atividades profissionais específicas sob sua responsabilidade; 

 Elaborar escalas de trabalho, controlar a frequência dos colaboradores sob sua subordinação, conforme 
contrato de trabalho; 

 Contribuir e participar de atividades de acolhimento e de capacitação profissional, bem como de ensino e 
pesquisa, junto aos profissionais da Instituição e estagiários; 

 Assessorar outros serviços da Instituição em assuntos de sua competência, para os quais for solicitada 
como parecer de compras, previsão de consumo de materiais, etc.; 

 Participar de orientações, educativas e de acolhimento aos usuários do serviço, sempre que necessário; 

 Elaborar relatórios de gestão periódicos, para as instâncias competentes; 

 Participar de reuniões de gestores, e de planejamento e avaliação, quando solicitado; 

 Participar de palestras, cursos e treinamentos e outros, quando solicitado; 

 Promover reuniões com seus subordinados, com finalidade de planejamento, avaliação e informações, 
com vistas ao bom desempenho de seu Setor; 

 Acatar decisões e normativas institucionais emanadas da Direção Executiva e dos órgãos diretivos; 

 Atender solicitações do Sistema de Gestão da Qualidade, providenciando os documentos necessários para 
implantação e implementação dos serviços, visando a melhoria contínua dos processos; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas, rotinas e procedimentos padronizados na instituição e as disposições 
legais que regulamentam o exercício de cada profissão; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, quando solicitado pela Direção. 
 

ANALISTA DE NIVEL SUPEIOR – ENCARREGADO DE SERV. PRONTUARIOS E ARQUIVOS 

 Organizar a documentação de prontuários de pacientes e de arquivos institucionais; 

 Conservar documentos, estabelecer procedimentos de segurança do acervo; 

 Planejar, orientar e realizar atividades técnico-administrativas, estabelecer programas de conservação 
preventiva; 

 Implantar procedimentos de arquivos; 

 Produzir normas e procedimentos técnicos, solicitar compras de matérias e equipamentos; 

 Dar acesso à informação, atender usuários, prover bancos de dados e/ou sistemas de recuperação de 
informação; 

 Apoiar as atividades de consultas, realizar empréstimos de documentos, autenticar a reprodução de 
documentos de arquivo; 

 Atuar no apoio e acompanhamento de atividades de ensino e pesquisa; 

 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas à área de atuação. 
 

ANALISTA DE NIVEL TECNICO – TECNICO EM ELETRONICA I 

 Efetuar manutenção corretiva e preventiva em todos os equipamentos e aparelhos hospitalares; 

 Evitar falhas nos equipamentos e providenciar consertos; 

 Acompanhar instalações de equipamentos médicos; 
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 Realizar treinamentos nos setores do hospital pata todos envolvidos no processo; 

 Verificar diariamente todos os equipamentos e aparelhos hospitalares; 

 Verificar quantidade de oxigênio e ar comprimido, diariamente; 

 Verificar balas de oxigênio e ar comprimido diariamente; 

 Usar os equipamentos de proteção necessários para a realização das atividades; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, solicitadas pelo gestor da área. 
 
 

JARDINEIRO 

 Manutenção/limpeza dos jardins do hospital; 

 Irrigação de toda área verde desta instituição; 

 Adubação da terra; 

 Realizar plantações de novas plantas; 

 Revitalização dos jardins. 
 

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” 

08/10/2019 – Publicação do Edital para os cargos alvo do processo de seleção no site da FUNDAHC 
https://fundahc.hc.ufg.br. 

08/10/2019 a 11/10/2019- Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 

15/10/2019 - Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo no site da FUNDAHC.   

15/10/2019 a 16/10/2019 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Recursos Humanos da 
FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional. 

 

Goiânia, 08 de outubro de 2019. 
 

 
 

Jose Antônio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 


