PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 14/2014
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

Remuneração –
R$

Curso Superior Completo em Medicina
com registro no CRM e cumprimento dos
requisitos exigidos para uma das
situações abaixo:

Médico Intensivista
em Neonatologia

1 - Título de Residência Médica e
Medicina
Intensivista
pediátrica
reconhecido pelo MEC ou Residência
Médica em Neonatologia reconhecida
pelo MEC, e/ou;

02

24H

R$ 5.907,36

2 - Título de Especialista em Pediatria
(TEP) e com Certificado de Habilitação
em
Neonatologia,
fornecido
pela
Sociedade
Brasileira
de
Pediatria, e/ou;
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 06 meses em terapia intensiva
pediátrica
ou Neonatal.

DEMAIS VANTAGENS DO CARGO

-Vale alimentação no valor de R$ 352,00 (trezentos e cinqüenta e dois reais).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
• Realizar consultas e atendimentos médicos, tratar pacientes, implementar ações para
promoção da saúde;
• Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento de RN;
•

Prestar assistência ao recém-nascido na sala de parto normal e/ou cesariana.
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CALENDÁRIO:
07/02/2014 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de seleção,
no mural do HMDI.

07/02/2014 - a 11/02/2014- 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.

14/02/2014 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.

17/02 a 19/02/2014 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal
na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 07 de fevereiro de 2014.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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