PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 60/2013
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

Cozinheiro

Pré- Requisitos

Ensino Fundamental
Experiência de no mínimo 06
meses como cozinheiro
dietético

Nº de Vagas

01

Carga Horária

Remuneração – R$

12X36H

R$ 1.002,80

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

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO



Preparar alimentos sob supervisão de nutricionista, de modo que assegure a qualidade,

higiene, sabor, aroma e preparação da refeição a ser servida;


Colaborar na coordenação das atividades da cozinha;



Fazer o pré-preparo de carnes e realizar retalhamento das mesmas, de acordo com

instruções recebidas;


Manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho, efetuando tarefas relativas a proteção

e limpeza do mesmo.
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CALENDÁRIO
18/12/2013 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de
seleção, no mural do HMDI.

18/12/2013 – a 24/12/2013- 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.

27/12/2013 - Publicação no site da FUNDAHC dos selecionados para a entrevista, informando data,
horário e local da avaliação e da entrevista.

30/12/2013 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.

31 a 03/01/2014 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal na
sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia, 18 de novembro de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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