
 

 

 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 29/2013 – 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 

 

Pré- Requisitos 

 

Nº de Vagas 

 

Carga 
Horária 

 

Remuneração – R$ 

Auxiliar de 
Manutenção/Eletricista 

 

Ensino Médio completo e 
curso profissionalizante ou 

de capacitação em 
eletricista. Experiência 

comprovada na função de 
no mínimo 06 meses. 

Desejável ter curso de NR10 

01 
12X36 

(Noturno) 

 

 

R$ 1.094,36 

 

 

DEMAIS VANTAGENS DOS CARGOS  

Periculosidade 

Vale alimentação no valor de R$ 352,00 (trezentos e cinqüenta e dois reais). 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO 

• Manter a funcionalidade dos equipamentos (Gerador, Compressores, Sistema de Ar Condicionado, 
Nobreak, entre outros); 

• Assegurar um bom funcionamento da rede elétrica do Hospital; 
• Realizar manutenções corretivas e preventivas na rede elétrica e equipamentos; 
• Realizar todo tipo de serviço envolvendo eletricidade, como adequações de circuitos, quadros elétricos, 

gerador, transformadores; 
• Poderá atuar quando solicitado em rede 380V; 
• Instalação elétrica de equipamentos; 
• Inspeção na cabine de força; 
• Instalação de quadro de comando; 
• Verificação de CLP. 

 
 
CALENDÁRIO: 
 

• 30/08/2013 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para o cargo alvo do processo de 

seleção, no site da FUNDAHC. 



• 30/08 a 06/09/2013- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail: 

recrutamentofundahc@gmail.com ou na sede da FUNDAHC, no horário das 08 às 12h e 14 às 17h.   

• 11/09/2013 – Avaliação e seleção dos currículos, de acordo com as atividades profissionais 

especificadas na descrição do cargo.  

• 13/09/2013 – Publicação no site da FUNDAHC do agendamento da entrevista para os classificados 

na etapa de análise de currículos.  

• 16/09/2013 – Realização das entrevistas. 

• 17/09/2013 – Publicação do resultado final do processo seletivo. 

• 18/09 a 20/09/2013- Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de 

Pessoal na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.   

 

 
 

Goiânia, 30 de agosto de 2013. 
 
 
 
 
 
                                             Jose Antonio de Morais  

         Diretor Executivo – FUNDAHC 
 

 


