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 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 03/2015  

MATERNIDADE NASCER CIDADÃO 

 

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 de Departamento 
de Pessoal  

 

Ensino superior incompleto 
em qualquer área; 
Preferencialmente experiência 
comprovada em Recursos 
Humanos; 
Conhecimentos em 
informática: Word, Excel e 
Planilhas. 
 

 

 

01* 

 

 

40h 

 

 

R$1.863,94 

 

 

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* 

 

 

12X36h 

 

 

R$ 1.268,08 

 
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$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). 
  

DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

• Atender, por telefone e pessoalmente, candidatos e colaboradores; 
• Atender os aprovados no Processo Seletivo e receber documentação necessária, 
conforme lista publicada no site; 
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• Conferir toda documentação entregue e encaminhar para a Fundahc para realizar o 
registro; 
• Encaminhar os aprovados para realizar exame admissional; 
• Encaminhar o recém-contratado para o gestor solicitante; 
• Realizar Treinamento de Integração; 
• Cadastrar os colaboradores no Plano de Saúde, quando solicitado; 
• Auxiliar na organização dos eventos internos de interesse do HMDI; 
• Zelar pela ética observando a legislação profissional e demais normas da Instituição; 
• Realizar outras atividades inerentes ao cargo, sempre que solicitado pelo gestor 
imediato; 
• Auxiliar no sistema de ponto eletrônico. 

 
       AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / ELETRICISTA  
 

• 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; 
• nstalação de quadro de comando; 
• Verificação de CLP. 

 

CALENDÁRIO:  

09/10/2015 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de 

seleção, no mural do MNC. 

09/10/2015  a 15/10/2015- 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. 

20/10/2015 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo. 

21/10 a 23/10/2015 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de 

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

 
 
 

Goiânia, 09 de outubro de 2015. 
 

 

 
Jose Antonio de Morais 

Diretor Executivo – FUNDAHC 


