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 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 02/2018 

PROJETO TELESSAÚDE 

O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a 
realização de processo seletivo para os cargos abaixo relacionados: 

 

Cargo/Função Pré- Requisitos Nº de Vagas Carga 
Horária 
Semanal 

Salário – R$ 

 

 

Assistente Técnico  

2º Grau completo; 
Cursos e experiência 
comprovada em Manutenção 
de Computadores; 
 Disponibilidade para viagens 
(Seg a Sexta); 
 Habilitação B (com 
experiência em direção na 
estrada) 

 

 

01* 

 

 

40h 

 

 

R$1.150,00 

 
*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 DOS CARGOS 
 
 -Vale alimentação no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa e três reais). 
 

DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

 Atuar com montagem e manutenção e reparo de computadores; 

  Auxiliar em viagens de campanhas (de segunda a quintas ou até sextas), organização e 

registro dos exames, registro de dados em sistemas, alimentação de exames na plataforma 

de laudos de retinografias; 

  Acompanhamento de gravações e transmissão de aulas, eventos etc; 

  Atividades de atualização de dados de cadastro das Unidades no sistema, atualização de 

dados em planilhas, ligação para coleta de dados e avaliação de resultados das atividades 

Telessaúde junto aos Gestores municipais, cadastramento e liberação de profissionais em 

municípios visitados e capacitações sobre o Programa Telessaúde. 

CALENDÁRIO 

26/06/2018 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de seleção, 

no mural da FUNDAHC. 
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26/06/2018 a 03/07/2018- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail, 

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

 

06/07/2018 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.   

 

09/07 a 11/07/2018 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal da 

FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional. 

 
 

Goiânia,26 de junho de 2018. 
 

 
Jose Antônio de Morais 

Diretor Executivo – FUNDAHC 


