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  PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 01/2016 
                     FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 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 

Remuneração – 
R$ 

 

 

 

Assistente Administrativo II 

(Departamento de Compras) 

 

Ensino superior incompleto 
em qualquer área; 
Desejável, experiência na 
função; 
Conhecimento em 
informática básica (Word, 
Excel e internet). 

 

 

01* 

 

   

   40H 

 

 

R$ 1.268,08  

 

 

Assistente Administrativo II 

(Departamento de Pessoal) 

 

Ensino superior incompleto 
em qualquer área; 
Desejável experiência 
Departamento de Pessoal; 
Conhecimentos em 
informática: Word, Excel e 
Planilhas. 
 

 

 

01* 

 

   

   40H 

 

 

 R$ 1.268,08  

 
* As vagas anunciadas são destinadas preferencialmente a portadores de necessidades 
especiais, 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$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II ( Departamento de Compras) 

 

 Atender, por telefone e pessoalmente, fornecedores e colaboradores do Setor de 
Compras;  
 Cadastrar os fornecedores e checar toda documentação legal, mantendo atualizado o 
cadastro; 
 Emitir as Autorizações de Fornecimento e encaminhá-las aos fornecedores; 
 Executar pesquisa de mercado e desenvolver novos fornecedores; 
 Controlar entrada e saída dos processos de compra; 
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 Elaborar planilhas e relatórios; 
 Autuar processos de compras; 
 Controlar entrega de materiais; 
 Montar pastas de processos; 
 Encaminhar cópias das autorizações de fornecimentos aos setores responsáveis; 
 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitação do gestor. 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II ( Departamento de Pessoal) 

 

 Atender, por telefone e pessoalmente, candidatos empregados; 
 Entrar em contato, por telefone, com os candidatos para confirmar entrevistas e 
resultados de Processos Seletivos; 
 Receber documentação necessária, para contratação de empregados; 
 Enviar, receber, organizar e arquivar documentos do Departamento e dos convênios 
estabelecidos pela Fundahc; 
 Efetuar cadastros dos empregados no sistema TOTVS – RM Labore; 
 Montar e arquivar dossiês de empregados; 
 Elaborar documentos, solicitados pelos empregados e gestor do Departamento; 
 Criar relatórios utilizando o sistema TOTVS – RM Labore; 
 Elaborar planilhas para solicitação de vale transporte e auxílio alimentação; 
 Entrar em contato com os empregados para entrega de recibos de férias e CTPS; 
 Conferir, organizar e arquivar as folhas e registros de ponto dos convênios; 
 Realizar outras atividades inerentes ao cargo, sempre que solicitado pelo gestor 
imediato. 
 
 
CALENDÁRIO: 

 
13/05/2016 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de 

seleção, no mural do HMDI. 

13/05/2016 - a 17/05/2016- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail, 

Rh@fundahc.com.br ou na sede da FUNDAHC, no horário de 8 às 12h e de 14 às 17h. 

20/05/2016 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.       

23/05/2016 a 27/05/2015 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de 

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

   
        

  Goiânia, 13 de maio de 2016. 
 

 

Jose Antonio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 


