PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 33/2014
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

Encanador

Nº de Vagas

Ensino Médio
Experiência na área de
hidráulica,
manutenções
hidráulicas
e
novas
instalações.

01*

Carga Horária Remuneração
Semanal
R$

12X36

R$ 1.116,24

* 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
•

Instalar e executar reparos e conservação em instalações hidráulicas, redes de

tubulação, distribuição e coleta de água, vapor, gases, ar comprimido, esgotos,
instrumentos de controle de pressão, válvulas, etc;
•

Instalar ou reparar redes de esgoto;

•

Efetuar modificações de tubulações, quando necessário;

•

Inspecionar instalação hidráulica, verificação de tubos, junções, válvulas, torneiras e

outros;
•

Instalar ou reparar calhas e condutores de água pluvial;

•

Executar outras atividades inerentes ao cargo.
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–

CALENDÁRIO:
07/05/2014 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de
seleção, no mural do HMDI.

07/05/2014 - a 13/05/2014- 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.

16/05/2014 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.

19/05 a 21/05/2014 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de
Pessoal na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 07 de maio de 2014.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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