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 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 05/2016 

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$ 

 

 

Auxiliar de 
Manutenção/Pedreiro  

Ensino médio completo 
Conhecimentos básicos para 
interpretação de plantas e 
projetos; 

Experiência mínima de 06 
meses na função. 

 

 

01* 

 

 

40h 

 

 

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 DO CARGO 

 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO / PEDREIRO  
 

• Executar tarefas relacionadas à manutenção predial preventiva e corretiva; 
• Execução de revestimentos cerâmicos, contra pisos, regularização de pisos; 
• Fazer assentamento de revestimento pisos; paredes de alvenaria; 
• Executar demolições e rasgos em alvenaria e piso com remoção do entulho;  
• Fazer reparos em cobertura de telhas de fibrocimento; 
• Instalação de portas em madeira com portal e alisar; 
• Efetuar exames periódicos nas instalações da Instituição, localizando defeitos; 
• Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, 
quando da execução dos serviços; 
• Executar os reparos necessários á hidráulica; 
• Instalar ou reparar calhas e condutores de água pluvial; 
• Realizar outras atividades pertinentes à área. 
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CALENDÁRIO: 

 
05/02/2016 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de seleção, 

no mural do HMDI. 

 

05/02/2016 - a 10/02/2016 - 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. 

 

12/02/2016 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.   

     

15/02/2016 a 17/02/2016 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de 

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

 
    

 

        
  Goiânia, 05 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

Jose Antonio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 

 

 


