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 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 27/2014  
 

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 

 

Remuneração – R$ 

 

Técnico em 
segurança do 

trabalho 

Curso completo Técnico de 
Segurança do Trabalho 

Registro no Órgão competente 

Experiência, mínimo 06 meses 
na função 

 

 

 

01 

 

 

40 H 

 

 

R$ 1.471,50 

 
DEMAIS VANTAGENS DO CARGO  
 
-Vale alimentação no valor de R$ 352,00 (trezentos e cinqüenta e dois reais). 
 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

• Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando 

todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar 

e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho. 

 

• Preparar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de 

conscientização e divulgação de normas de segurança, visando ao desenvolvimento de 

uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho. 

 
 

• Determinar a utilização pelo trabalhador dos equipamentos de proteção individual (EPI), 

bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, quando as 

condições assim o exigirem, visando à redução dos riscos à segurança e integridade 

física do trabalhador. 

 

• Pesquisar e analisar as causas de doenças ocupacionais e as condições ambientais em que 

ocorreram, tomando as providências exigidas em lei, visando evitar sua reincidência, 

bem como corrigir as condições insalubres causadoras dessas doenças. 
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• Promover campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de 

divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, bem como para informar e 

conscientizar o trabalhador sobre atividades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o 

acompanhamento e avaliação das atividades de treinamento e divulgação. 

 

• Distribuir os equipamentos de proteção individual (EPI), bem como indicar e inspecionar 

equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim o exigirem, 

visando à redução dos riscos à segurança e integridade física do trabalhador. 

 
 

• Preparar e realizar a eleição da CIPA e colaborar em seus programas, estudando suas 

observações e proposições, visando a adotar soluções corretivas e preventivas de 

acidentes do trabalho. 

 

• Levantar e estudar estatísticas de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 

trabalho, analisando suas causas e gravidade, visando a adoção de medidas preventivas. 

 
 

• Preparar programas de treinamento, integração e de rotina, sobre segurança do trabalho, 

incluindo programas de conscientização e divulgação de normas e procedimentos de 

segurança, visando ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários 

quanto à segurança do trabalho. 

 

• Preparar e prestar apoio à SIPAT, organizando as atividades e recursos necessários. 

 
 

• Avaliar os casos de acidente do trabalho, acompanhando o acidentado para recebimento 

de atendimento médico adequado 
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CALENDÁRIO: 
 
04/04/2014 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de 

seleção, no mural do HMDI. 

 

04/04/2014 - a 08/04/2014- 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. 

 

11/04/2014 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.   

     

14/04 a 16/04/2014 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal 

na sede do HMDI e agendamento da avaliação médica admissional. 

 
    

 

        
  Goiânia, 04 de abril de 2014. 
 

 

 

                                                                  Jose Antonio de Morais  
                                                Diretor Executivo – FUNDAHC 


