PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 11/2016
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

Salário – R$

Semanal

Nutricionista

Ensino Superior Completo em Nutrição;
Registro no Conselho Regional de
Nutrição;
Experiência mínima de 6(seis) meses em
ambiente hospitalar;
Desejável especialização em nutrição
materno-infantil.

01*

40h

R$ 3.553,05

*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
• Participar da Equipe Multidisciplinar de Saúde;
• Elaborar cardápios semanais para dietas especiais como a branda, laxativa, diabetes, hipertensão,
intolerância a lactose entre outros;
• Promover Assistência Nutricional integral aos pacientes internados no HMDI;
• Elaborar prescrição dietética, com base nas diretrizes estabelecidas na prescrição médica,
adequando-a as condições do paciente, em consenso com o médico assistente;
• Desenvolver/atualizar manuais, orientações, protocolos relacionados ao trabalho desenvolvido;
• Orientar e supervisionar o processo de confecção e a distribuição da dieta prescrita,
• Acompanhar a evolução nutricional do paciente;
• Realizar orientação nutricional de alta;
• Participar das atividades educacionais em saúde na maternidade envolvendo a temática da nutrição;
• Promover e desenvolver atividades de incentivo ao aleitamento materno;
• Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação das
necessidades do setor;
• Orientar estágios de Nutrição, em colaboração com as Instituições de Ensino;
• Trabalhar em conjunto com os demais seguimentos de área de Nutrição do HMDI;
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• Encaminhar relatórios de atividades à chefia, cumprir e fazer cumprir ordens, portarias e
regulamentos da maternidade.

CALENDÁRIO:
08/04/2016 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de seleção, no
mural do HMDI.

08/04/2016 a 12/04/2016 - 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.

15/04/2016 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.

18/04 a 20/04/2016 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal do
Hospital e Maternidade Dona Iris e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 08 de abril de 2016.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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