PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 37/2013
O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a
realização de processo de seletivo para o cargo abaixo relacionado:

Cargo/Função

Pré- Requisitos

Vagas

Farmacêutico

Curso completo de Farmácia com
registro no órgão competente, e
experiência comprovada de 6 meses na
função. (com reconhecimento de firma).

Carga
Remuneração
Horária – R$

01

40 hs

R$ 3.112,56
mais
benefícios

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 tarefas dispensação ambulatorial, controle, armazenamento, distribuição e transporte de
produtos

da

área

farmacêutica

tais

como

medicamentos,

alimentos

especiais,

imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Orientar sobre uso de produtos e
prestar serviços farmacêuticos aos pacientes usuários da unidade de saúde.
Assessorar

nas

atividades

de ensino, pesquisa e extensão. Controle de antimicrobianos.

Selecionar produtos farmacêuticos. Elaborar critérios e sistemas de dispensação. Avaliar
prescrições, proceder a dispensação hospitalar, instruir sobre medicamentos e correlatos.
Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos. Notificar
fármacovigilância e monitorar produtos, processos, áreas e equipamentos. Emitir laudos, pareceres
e relatórios, referentes a medicamentos, controlar descarte de produtos e materiais. Supervisionar
armazenamento, distribuição e transporte de produtos. Participar de comissões hospitalares.
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Fixar critérios de armazenamento, fracionar medicamentos, colaborar na definição de logística de
distribuição. Executar
associadas

outras

tarefas

de

ao

mesma

natureza

e

nível

ambiente

de

complexidade
organizacional.

CALENDÁRIO:
•
04/11/2013 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para o cargo alvo do
processo de seleção, no site da FUNDAHC.
•
04 a 06/11/2013- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail
recrutamentofundahc@gmail.com ou na sede da FUNDAHC, no horário de 8 as 12h e de 14 as
17h.
•
07/11/2013 - Avaliação e seleção dos currículos por categoria profissional, de acordo com
as atividades profissionais especificadas nas descrições dos cargos.
•
08/11/2013 – Publicação, no site da FUNDAHC, do agendamento de entrevistas para os
classificados na etapa de análise de currículos. Serão selecionados até três (3) candidatos para
entrevista, para cada vaga disponibilizada.
•

11/11/2013 – Realização das entrevistas.

•

12/11/2013 - Publicação do resultado final do processo seletivo, no site da FUNDAHC

•
13 a 18/11/2013 – Entrega da documentação exigida para a contratação, pelos selecionados,
no Departamento de Pessoal na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica
admissional.

Goiânia, 04 de novembro de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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