PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 34/2013
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

Analista de Nível
Superior, para o Serviço
de Segurança e
Monitoramento

Pré- Requisitos
- Graduação em Gestão de Segurança ou
Tecnólogo equivalente;
- Registro Profissional no órgão da classe;
- Experiência comprovada na gestão de
equipes de segurança e monitoramento;
- Conhecimento e aptidão com rotinas de
segurança e monitoramento;
- Aptidão para tomada de decisão e atuar
com planejamento tático e operacional;
- Capacidade para expressar-se com clareza e
objetividade nas formas oral
e escrita;
- Pró-atividade e habilidade em lidar com
gerenciamento de crise e conflitos;
- Competência nas relações interpessoais, no
contato com o público e no gerenciamento
de equipes.

Nº de Carga
Remuneração
Vagas Horária R$

01

40h

R$ 3.112,56

DEMAIS VANTAGENS DO CARGO
- Vale alimentação no valor de R$ 352,00 (trezentos e cinqüenta e dois reais)
- Após período de experiência possibilidade de gratificação para a função de Encarregado, no valor de
R$ 700,00 (setecentos reais).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
• Ocupar-se com os serviços de vigilância e monitoramento eletrônico por meio de vídeo,
transporte e estacionamento, supervisionando as equipes na distribuição e cumprimento das
atividades;
• Adotar medidas cotidianas de proteção e zelo com a segurança físico-patrimonial, preconizando
instalações, equipamentos e a integridade de pessoas;
• Realizar a gestão dos contratos dos serviços de vigilância de portaria e do sistema de
monitoramento de CFTV – Circuito Fechado de Televisão da instituição. Acompanhar as
equipes e atividades de segurança, monitoramento e avaliar o cumprimento e a qualidade das
atividades contratadas;
• Diagnosticar e atuar sobre situações de riscos pessoais e/ou patrimoniais;
• Supervisionar os fluxos de entradas e saídas de pessoas, bens patrimoniais e veículos da
Instituição, adotando os controles e registros cabíveis;
•

Cuidar do aproveitamento adequado das vagas do estacionamento, com o intuito de acomodar
maior número de veículos possível e zelar pelos veículos estacionados no âmbito da Instituição;
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• Supervisionar e organizar o uso de veículos da Instituição. Acompanhar e controlar os
agendamentos de transportes solicitados;
• Zelar da frota de veículos, usados como meio de transporte da Instituição, assegurando a contínua
e adequada condição de uso dos mesmos, requisitando manutenção preventiva, quando
necessário, corretiva dos veículos. Observar com rigor as datas de vencimento de IPVA e
seguro, acompanhar consumo de combustível e zelar pela troca de óleo, entre outros;
• Propor e colaborar com a implementação de ações para a otimização dos serviços sobre seu
encargo e colaborar na elaboração de normas, regulamento e procedimentos internos
relacionados á vigilância, monitoramento, estacionamento e transportes;
• Outras atividades inerentes ao cargo, a critério do supervisor imediato.

CALENDÁRIO
•

18/09/2013 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do
processo de seleção, no mural do HMDI.

•

18/09/2013 - a 26/09/2013- 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.

OBSERVAÇÃO
A FUNDAHC antecipadamente agradece sua participação.

Goiânia, 18 de setembro de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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