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 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 38/2013  

 
 

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 Carga 

Horária 
Remuneraçã
o – R$ 

 
Web Designer Curso completo de Técnico em Web 

Designer ou Design Gráfico. 
Conhecimento em HTML, pacote 
adobe, Office, Flash, HTML5 e CSS, 
PHP e ASP. Experiência em criação de 
layouts para sites, blogs e projetos 
especiais. Boa vivência em internet, 
com visão clara das tendências da área 
hospitalar. 

 
01 

 
40 hs 

 
R$ 1.471,50 
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: 
 

• Criar, monitorar, desenvolver, e implantar projetos de design digital de interfaces, apoiando 
o desenvolvimento do site e da intranet utilizando identidade visual; 

• Desenvolver peças gráficas e materiais internos para uso em todos os meios de 
comunicação; 

• Criar aplicações para internet, intranet e extranet; 
• Desenvolver, manter e atualizar portais de acesso, envolvendo as atividades de design, 

arquitetura de informação e comunicação com o usuário; 
• Realizar programação visual gráfica com definição de padrões de qualidade dos serviços e 

das características tais como cor, formato, gramatura, etc; 
• Edição de texto e imagens, digitando, formatando e diagramando; 
• Operar processos de tratamento de imagem, preparar material de apoio para elaboração e 

edição publicitária de informes e editoriais; 
• Desenvolver outras atividades da função. 
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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 08/11/2013- 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. 
 
• 11/11/2013 - Avaliação e seleção dos currículos por categoria profissional, de acordo com 
as atividades profissionais especificadas nas descrições dos cargos.  
 
• 12/11/2013 – 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. 
 
• 13/11/2013 – Realização das entrevistas. 
 
• 18/11/2013 - Publicação do resultado final do processo seletivo, no site da FUNDAHC 
 
• 19 a 21/11/2013 – 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 


