PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 31/2014
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

Enfermeiro
Assistencial
Terapia
Intensiva

Pré- Requisitos

Superior
completo
em
Enfermagem
Registro COREN
Experiência
profissional
mínimo seis meses, com
especialização em Terapia
Intensiva.

Nº de Vagas

01*

Carga Horária
Semanal

Remuneração – R$

36H

R$ 2.801,28

* 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$ 352,00 (trezentos e cinqüenta e dois reais).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
• Realizar cuidados de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de maneira
humanizada, ética e com embasamento teórico científico;
• Atendimento as urgências e emergências ao recém nascido;
• Preparo e administração de medicações específicas;
• Manuseio e limpeza de equipamentos médico hospitalares específicos à UTI;
• Habilidade de comunicação com a Equipe Multiprofissional e familiares dos Neonatos
internados no Setor;
• Habilidades em lidar com a equipe técnica de enfermagem.

____________________________________________________________________________________
PRIMEIRA AVENIDA N 545 – SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO GOIÂNIA – GOIÁS
CEP. 74.605-020 – FONE: (62)03202-4441

CALENDÁRIO:
25/04/2014 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de
seleção, no mural do HMDI.

25/04/2014 - a 29/04/2014- 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.

06/05/2014 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.

07/05 a 09/05/2014 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal
na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 25 de abril de 2014.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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