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 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 19/2016  

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) 
em CCIH 

Ensino Superior Completo; 
Curso completo em 
Enfermagem com registro no 
órgão da categoria; 
Informática em nível 
intermediário: sistema 
Windowns, edição de texto, 
Word, Excel e Power Point; 
Experiência comprovada, 
mínima de seis meses na 
função; 
Especialização em controle 
de Infecção Hospitalar 

 

 

 

 

01* 

 

 

 

 

36h 

 

 

 

 

R$ 3182,33 

 
* A vaga anunciada é destinada preferencialmente a portadores de necessidades 
especiais, 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). 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

ENFERMEIRO(A) 

 Realizar busca ativa, procurando identificar sinais de infecção nos pacientes 
internados; 

  Realizar vigilância das IH através do método de busca ativa nas unidades de 
internação obstétrica, ginecológica e UTI neonatal; 

  Fornecer a taxa mensal de IH das unidades sob vigilância; 

  Recomendar e suspender isolamentos para pacientes de acordo com as normas de 
isolamento padronizada pela CCIH; 

  Realizar educação continuada envolvendo todos os colaboradores da instituição; 

  Participar de investigação de surtos de IH junto com os demais membros do grupo 
executor; 

  Normatizar junto com os demais membros da CCIH o uso de germicidas 
hospitalares; 
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  Participar da elaboração de normas e rotinas para prevenção e controle de IH; 

  Fazer revisão das normas de controle de IH regularmente; 

  Programar e elaborar programas educativos relacionados ao controle de infecção 
para a equipe multiprofissional da área hospitalar; 

  Realizar visitas técnicas nas diversas unidades hospitalar de acordo com cronograma 
do PCIH; 

  Dar parecer técnico quanto à aquisição de materiais e equipamentos médico 
hospitalar; 

  Cumprir e fazer cumprir as determinações da portaria 2616/98 do MS e das demais 
em vigência; 

 Participar das reuniões da CCIH; 

  Outras tarefas inerentes ao cargo. 

 
CALENDÁRIO: 
 
15/07/2016 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de 

seleção, no mural do HMDI. 

 

15/07/2016 - a 19/07/2016- 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. 

 

22/07/2016 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.   

     

25/07 a 27/07/2016 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de 

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

        
 

  Goiânia, 15 de julho de 2016. 
 
 
 

Jose Antonio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 


