PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 11/2015 - HC/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- R$

01*

40H

R$ 1.392,12

01*

40H

R$ 1.294,44

Ensino
Técnico
em
Eletrônica/Mecatrônica;
Técnico em Eletrônica

Técnico em Mecânica

Desejável experiência na
função;
Boa
redação
comunicação.

e

Ensino
Técnico
Mecânica;

em

Registro profissional no
órgão da classe;
Experiência de no mínimo
06(seis) meses na função.

*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.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
TÉCNICO EM LETRÔNICA/MECATRÔNICA
• Atuar na área de manutenção de equipamentos médico-hospitalares e serviços de engenharia
clínica;
• Responder pela manutenção de equipamentos médico-hospitalares nas áreas de terapia
intensiva, centro cirúrgico, endoscopia, anatomia patológica, radiologia, entre outras;
• Acompanhar o funcionamento da administração pública, entre demais atividades.

TÉCNICO EM LETRÔNICA/MECATRÔNICA
• Montagem e desmontagem de máquinas industriais, operação de instrumentos de medição
mecânica, ajuste de peças;
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• Execução e manutenção de rede de gases medicinais;
• Efetuar manutenção, transporte, limpeza, montagem, instalação e operação de equipamentos
mecânicos;
• Demais atribuições relacionadas ao cargo.

CALENDÁRIO:
20/11/2015 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de
seleção, no mural do HC.
20/11/2015 - a 24/11/2015- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail,
recrutamentofundahc@gmail.com ou na sede da FUNDAHC, no horário de 8 às 12h e de 14 às 17h.
27/11/2015 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.
30/11 a 02/12/2015 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal
na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 20 de novembro de 2015

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC

_______________________________________________________________________________
PRIMEIRA AVENIDA N 545 – SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO GOIÂNIA – GOIÁS
CEP. 74.605-020 – FONE: (62)03202-4441

