
_____________________________________________________________________________ 
PRIMEIRA AVENIDA N 545 – SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO GOIÂNIA – GOIÁS 

CEP. 74.605-020 – FONE: (62)03202-4441 
 

  
 

 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 29/2015 
                     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 

 

Pré- Requisitos 

 

Nº de Vagas 

 

Carga 
Horária 
Semanal 

Salário – R$ 

 

Enfermeiro (a) 
Assistencial 
Generalista 

 

Curso graduação completa 
em Enfermagem, com 
registro no órgão da 
categoria; 

 

02* 

 

36h 

 

R$ 3182,33 

 

Enfermeiro (a) 
Assistencial em 
Obstetrícia 

 

Experiência mínima de 
06 meses na função; 
Curso completo de 
Especialização em 
Enfermagem Obstétrica. 

 

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 DOS CARGOS 
 
 

ENFERMEIRO(A) ASSISISTENCIAL GENERALISTA 

 
• Prestar assistência geral de enfermagem a clientes em puerpério e ao RN; 

• Supervisionar e orientar o serviço da equipe técnica de enfermagem; 
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• Providenciar altas( orientar sobre puerpério, cuidados com o RN/amamentação, 

entregar caderneta, exames realizados em outras unidades, conferir entrega de dnv, 

coletar a assinatura da mãe no caderno de protocolo); 

• Realizar visitas a todos os pacientes, aplicando SAE; 

• Orientar e zelar pelo cumprimento dos dez passos da IHAC; 

• Comunicar ao lactário sobre dietas prescritas bem como o cancelamento da 

mesma; 

• Providenciar transferência de clientes para outras unidades conforme indicação e 

solicitação; 

• Realizar avaliação da mamada de todas as clientes; 

• Preparar a cliente para alta, integrando-a se necessário, à unidade básica de 

saúde; 

• Realizar os primeiros cuidados com os RN’s – banho após 7 horas de vida, 

curativo no coto umbilical e soro fisiológico nas narinas. 

 

ENFERMEIRO(A) ASSISTENCIAL EM OBSTETRÍCIA 

 
• Prestar assistência de enfermagem a clientes no trabalho de parto e puerpério 

imediato; 

• Realizar de Parto Normal sem distócia; 

• Realização de SAE; 

• Administração misoprostol para indução de trabalho de parto, quando prescrito 

pelo médico e acompanhar indução; 

• Recepcionar o Recém-nascido após o parto quando pediatra ausente; 

• Preenchimento do partograma; 

• Realizar exame físico Ginecológico/Obstétrico; 

• Avaliação de Dinâmica Uterina; 

• Realização e interpretação de cardiograma (CTG); 

• Realizar prescrição de Enfermagem após parto; 

• Realizar e orientar clientes, acompanhantes e  Técnicos em Enfermagem as 

técnicas não farmacológica para alivio da dor. 
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CALENDÁRIO: 

 
18/11/2015 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo 

de seleção, no mural do HMDI. 

18/11/2015 - a 24/11/2015- 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. 

27/11//2015 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.       

30/11/2015 a 02/12/2015 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no 

Departamento de Pessoal na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica 

admissional. 

   
        

  Goiânia, 18 de Novembro de 2015. 
 

 

 
 

Jose Antonio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 


