PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 20/2013 - REABERTURA
HOSPITAL E MATERNIDADE DONA IRIS
O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a
realização de processo de seletivo para o cargo abaixo relacionado:
Cargo/Função

Pré- Requisitos

Analista de Nível
Superior/Custos
Hospitalares

Curso Superior completo em Ciências;
Contábeis ou Administração;
Amplos conhecimentos em Informática,
principalmente Excel;
Preferencialmente vivência em gestão de
custos hospitalares.

Nº de
Vagas

Carga
Horária

Remuneração
R$

01

40h

R$ 3.112,56

DEMAIS VANTAGENS DO CARGO

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

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
− Implantar e administrar os custos da Instituição;
− Acompanhar e analisar os custos operacionais;
− Elaborar relatórios gerenciais de controle de custos;
− Elaborar projetos para redução de custos e despesas operacionais;
− Elaborar planilhas (excel) e gráficos para controle e demonstração dos custos e dos resultados;
− Dentre outras.
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CALENDÁRIO:
•

03/12/2013 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do
processo de seleção, no sitio da FUNDAHC;

•

03/12/2013 a 10/12/2013- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail
recrutamentofundahc@gmail.com, ou na sede da FUNDAHC, nos horários 08 às 12h e 14 às
17h;

•

11/12/2013 – Publicação do agendamento das entrevistas do processo seletivo, no sítio da
FUNDAHC;

•

12/12/2013 - Publicação do resultado final do processo seletivo, no sítio da FUNDAHC;

•

13 a 17/12/2013 - Entrega de documentação exigida para a contratação, pelo selecionado, no
Departamento de Pessoal na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica
admissional.

Goiânia, 03 de dezembro de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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