PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 51/2013
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
enfermagem

Técnico em
enfermagem

Pré- Requisitos

Curso
técnico
em
enfermagem
Registro no órgão de classe

Nº de Vagas

04

Experiência mínima de 06 meses
comprovada.

Curso
técnico
em
enfermagem
Registro no órgão de classe

Carga Horária

Remuneração – R$

12x36

R$1.177,64

diurno
R$1.177,64
03

Experiência mínima de 06 meses
comprovada.

12x36
noturno

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

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
• Desempenhar atividades técnicas de enfermagem de maneira humanizada, ética e com
embasamento teórico científico;
• Atender as emergências e urgências ao recém nascido e a mulher;
• Preparar e administrar as medicações específicas;
• Desempenhar tarefas de auxílio aos médicos;
• Manusear e limpar os equipamentos médico hospitalares;
• Manter boa comunicação com a Equipe Multiprofissional e com as famílias dos neonatos
internados;
• Atender as normas e os procedimentos dos setores de enfermagem;
• Comunicar de forma cordial com os pacientes e familiares;
• Executar outras atividades inerentes ao cargo e/ou determinadas pelos superiores
hierárquicos.
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CALENDÁRIO:
21/11/2013 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de
seleção, no mural do HMDI.

21/11/2013 - a 26/11/2013- 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.

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

02/12 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, 21 de novembro de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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