PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 04/2013
O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a
realização de processo de seletivo para os cargos abaixo relacionados:
Cargo/Função
Médico Intensivista em
Neonatologia

Pré- Requisitos

Nº de
Vagas
Serão avaliados os currículos dos
6
candidatos
que
comprovarem
conclusão do curso superior de
medicina com registro no CRM e o
cumprimento
dos
requisitos
exigidos para uma das situações
abaixo:
1- Título
de
Residência
Medica
e
Medicina
Intensiva
pediátrica
reconhecida pelo Ministério
da Educação (MEC) ou
Residência Médica em
Neonatologia reconhecida
pelo MEC.
2- Título de Especialista em
Pediatria (TEP) e com
Certificado de Habilitação
em Neonatologia, fornecido
pela Sociedade Brasileira de
Pediatria.
3- Título de Especialista em
Pediatria (TEP) fornecido
pela Sociedade Brasileira de
Pediatria ou Residência
médica
em
pediatria,
reconhecida pelo MEC e
experiência comprovada de
no mínimo 6 meses em
terapia intensiva pediátrica
ou Neonatal.

Carga
Horária
24h
semanais

Remuneraçã
o – R$
R$ 5.419,60
mais
benefícios

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
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- MEDICO INTENSIVISTA EM NEONATOLOGIA
• Planejar, executar, avaliar e supervisionar atividades inerentes à sua área de Medicina utilizando

métodos e técnicas especificas voltadas para o exercício profissional nas áreas de promoção, prevenção,
atenção à saúde e reabilitação desenvolvidas na instituição.

•

Os Interessados deverão enviar seus currículos para o e-mail fundahc@hc.ufg.br ou entregálos na sede da FUNDAHC, no horário de 8 as 12h e de 14 as 17h, á partir de 14/01/2013.
Endereço: 1ª Avenida nº545 Setor Leste Universitário, CEP: 74.605-020. Outras informações
na pagina www.fundahc.ufg.br .

METOLOGIA DE SELEÇÃO:
•
•
•
•

Avaliação e seleção dos currículos por categoria profissional, de acordo com as atividades
profissionais especificadas nos requisitos e nas descrições de cargos.
Entrevistas para os classificados na etapa de análise de currículos.
Publicação do resultado final do processo seletivo, no site da FUNDAHC.
Os selecionados terão o prazo de (03) dias para entrega da documentação exigida para a
contratação no Departamento de Pessoal da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica
admissional.

Goiânia. 14 de Janeiro de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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