PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 15/2015
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

Comprador(a)

Pré- Requisitos
Ensino superior completo em qualquer
área;
Experiência, mínima de seis meses,
como
comprador,
em
Unidade
Hospitalar ;
Conhecimento em informática básica
(Word, Excel e internet);
Desejável curso de capacitação em
compras.

Nº de
Vagas

Carga
Horária

Remuneração –
R$

01*

40h

R$ 2.137,79

* 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$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
•

Cadastrar os fornecedores e checar toda documentação legal, mantendo atualizado o cadastro;

•

Realizar os procedimentos de compras, de acordo com as rotinas estabelecidas;

•

Realizar a pesquisa de mercado fornecedor de produtos e serviços, através da coleta de
preços, visando identificar as melhores oportunidades para a efetivação das compras,
mantendo a apreciação do gestor;
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•

Negociar com os fornecedores, visando o fechamento de compras, dentro das melhores
condições de preço, qualidade e prazo de entrega;

•

Emitir as Autorizações de Fornecimento e encaminhá-las aos fornecedores;

•

Executar pesquisa de mercado e desenvolver novos fornecedores;

•

Preparar e analisar mapas de concorrências (mapa comparativo) com propostas de
fornecedores;

•

Encaminhar e negociar contratos;

•

Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitação do gestor.

CALENDÁRIO:
08/05/2015 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de seleção, no
mural do HMDI.
08/05/2015 - a 13/05/2015- 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.
15/05/2015 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.
18/05 a 20/05/2015 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal na
sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 08 de maio de 2015.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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