PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 43/2013
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

Nutricionista

Pré- Requisitos

Nº de Vagas

Ensino Superior Completo em
Nutrição
Registro no órgão de classe
Experiência de no mínimo 06
meses em hospital
Desejável experiência em UTI
neo natal
Desejável experiência na
promoção de aleitamento
materno

Carga Horária

Remuneração – R$

40H

R$ 3.127,60

01

DEMAIS VANTAGENS DO CARGO
-Vale alimentação no valor de R$ 352,00 (trezentos e cinqüenta e dois reais).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
•

Atuar com nutricionista responsável pelas atividades do Lactário;

•

Prestar assistência aos pacientes da UTI neo natal e seus acompanhantes enquanto

estiverem internados;
•

Promover e desenvolver atividades de incentivo ao aleitamento materno

•

Planejar, padronizar, organizar, registrar, avaliar a qualidade do serviço e de pessoal de

lactário;
•

Monitorar a eficiência da esterilização e higienização dos materiais;

•

Preencher as estatísticas de produção de lactário;

•

Desenvolver e participar de Capacitações da Unidade Hospitalar;

•

Solicitar providências, encaminhar relatórios de atividades á chefia, cumprir e fazer

cumprir ordens, portarias e regulamentos da Unidade Hospitalar;
•

Auxiliar nas demandas gerais do Setor de Nutrição do Hospital quando solicitado.
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CALENDÁRIO:
11/11/2013 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de
seleção, no mural do HMDI.

11/11/2013 - a 14/11/2013- 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.

18/11/2013 - Avaliação e seleção dos currículos, de acordo com os requisitos e as atividades
profissionais especificadas para o cargo.

23/11/2013 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.

26 a 28/11/2013 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal na
sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 11 de novembro de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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