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 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 08/2016  

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA IRIS 

O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a 
realização de processo seletivo para o cargo abaixo relacionado: 
 

Cargo/Função 

 

Pré- Requisitos 

 

Nº de 
Vagas 

 

Carga 
Horária  

Semanal 

Salário – R$ 

 

Enfermeiro (a) 
Assistencial em 

Obstetrícia 

Experiência mínima de 06 meses 
na função;  

Curso completo de Enfermagem; 

Com especialização concluída ou 
com término previsto em até 4 
meses. 

 

05* 

 

36h 

 

R$ 3182,33 

 

Médico 
Neonatologista 

Graduação em Medicina; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista em Pediatria; 
Registro Regular no Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de Goiás. 

 

04* 

 

24h 

 

R$ 6.710,93 

 

 
*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 
 

ENFERMEIRO(A) ASSISTENCIAL EM OBSTETRÍCIA 

 
• Prestar assistência de enfermagem a clientes no trabalho de parto e puerpério imediato; 

• Realizar de Parto Normal sem distócia; 

• Realização de SAE; 

• Administração misoprostol para indução de trabalho de parto, quando prescrito pelo médico 

e acompanhar indução; 

• Recepcionar o Recém-nascido após o parto quando pediatra ausente; 

• Preenchimento do partograma; 
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• Realizar exame físico Ginecológico/Obstétrico; 

• Avaliação de Dinâmica Uterina; 

• Realização e interpretação de cardiograma (CTG); 

• Realizar prescrição de Enfermagem após parto; 

• Realizar e orientar clientes, acompanhantes e  Técnicos em Enfermagem as técnicas não 

farmacológica para alivio da dor. 

 
               MÉDICO NEONATOLOGISTA 

• Atendimento em sala de parto; 

• Realização de reanimação Neonatal; 

• Incluindo procedimentos invasivos; 

• Atendimento de intercorrências clínicas na enfermaria; 

• Evolução médica; 

• Prescrição; 

• Avaliação de alta médica; 

• Confecção de atestado médico ou relatório médico a pedido do responsável pelo RN; 

• Preenchimento de atestado de óbito encaminhamento para o serviço de verificação de óbito 
quando for pertinente; 

• Atendimento de emergência pediátrica que por ventura adentre a unidade. 

 
CALENDÁRIO: 
 
26/02/2016 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de seleção, 

no mural do HMDI. 

 

26/02/2016 - a 1º/03/2016- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail, 

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

 

04/02/2016 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.   

     

07/03 a 09/03/2016 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal 

do Hospital e Maternidade Dona Iris e agendamento da avaliação médica admissional. 

 
           

  Goiânia, 26 de fevereiro de 2016. 
 

 

 

Jose Antonio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 


