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 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 03/2018 

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 os cargos abaixo relacionados: 

 

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

Salário – R$ 

 

 

Assistente de 
Recepção  

Ensino médio 
completo; 
Desejável experiência 
na função; 
Boa redação e 
comunicação; 
Conhecimento em 
informática básica 
 (Word, Windows, Excel 
e Internet). 

 

 

 

01* 

 

 

 

40h 

 

 

 

R$1.075,69 

 
*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$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais). 
  

DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

 Realizar atendimento telefônico e pessoal ao público em geral; 

 Recepcionar e direcionar aos respectivos departamentos; 

 Acompanhamento dos serviços de Táxi; 

 Acompanhamento dos serviços de Correios; 

 Acompanhamento e controle do serviços de Motoboy; 

 Zelar e cuidar da Copa, elaborando o café todos os dias manhã e tarde; 

 Executar outras atribuições correlatas a critério do Superior Imediato. 
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CALENDÁRIO 

20/06/2018 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de seleção, 

no mural da FUNDAHC. 

 

20/06/2018 a 26/06/2018 - Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail, 

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

 

29/06/2018 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.   

     

02/06 a 04/06/2018 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal da 

FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional. 

 
 

Goiânia, 20 de junho de 2018. 
 

 
Jose Antonio de Morais 

Diretor Executivo – FUNDAHC 


