PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 48/2013
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

Técnico em
nutrição

Pré- Requisitos

Ensino médio completo
Curso técnico em Nutrição e
Dietética
Registro no órgão de classe
Experiência de 06 meses, no
mínimo, na função.

Nº de Vagas

02

Carga Horária

Remuneração – R$

12x36
noturno

R$1.471,50

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

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
•

Acompanhar a execução do planejamento da Unidade de Alimentação e Nutrição feita

pelo profissional nutricionista;
•

Acompanhar e verificar o atendimento do setor de Nutrição junto aos pacientes,

acompanhantes e colaboradores;
•

Elaborar mapas de dietas nas internações para controle de quantidade e tipo de dietas;

•

Acompanhar a distribuição de refeições aos pacientes e colaboradores;

•

Atualizar mapas e planilhas no computador, referentes aos controles de refeições servidas

na unidade;
•

Auxiliar na supervisão dos colaboradores da Unidade de Alimentação e Nutrição e

Lactário;
•

Supervisionar e elaborar a escala limpeza dos equipamentos e áreas de trabalho;

•

Executar tarefas solicitadas pela nutricionista para adequado funcionamento do setor de

Nutrição e Dietética que seja compatível com a função exercida por esta.
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CALENDÁRIO:
14/11/2013 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de
seleção, no mural do HMDI.

14/11/2013 - a 22/11/2013- 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.

26/11/2013 - Publicação no site da FUNDAHC dos selecionados para a entrevista, informando data,
horário e local da avaliação e da entrevista.

29/11/2013 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.

02 a 04/12/2013 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal na
sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 14 de novembro de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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