PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 06/2013
HOSPITAL E MATERNIDADE DONA IRIS
O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a
realização de processo de seletivo para os cargos abaixo relacionados:
Cargo/Função
Assistente de Finanças

Pré- Requisitos

Nº de
Vagas
Ensino médio completo, domínio
1
em
planilhas
eletrônicas
e
experiência mínima de 6 meses na
função.

Carga
Horária
40h
semanais

Remuneraçã
o – R$
R$ 1.378,00
mais
benefícios

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:

- ASSISTENTE DE FINANÇAS
• Encaminhar os documentos aos setores competentes;
• Solicitar pagamentos;
• Controlar notas fiscais;
• Analisar contas patrimoniais;
• Levantar estoque;
• Relacionar custos operacionais e não operacionais;
• Demonstrar custo incorrido e/ou orçado;
• Levantar custo gerencial e administrativo;
• Criar relatório de custo;
• Preparar fluxo de caixa;
• Fazer previsão orçamentária;
• Acompanhar os resultados finais da empresa;
• Efetuar análises comparativas;
• Fornecer subsídios aos administradores da empresa;
• Assessorar auditoria;
• Atender à fiscalização: disponibilizar documentos e livros; prestar esclarecimentos; preparar relatórios, auxiliar
na defesa administrativa;
• Arquivar documentos;
• Redigir textos oficiais;
• Utilizar recursos de informática;
• Executar outras tarefas de mesma natureza.
• Demais atividades inerentes ao cargo, por delegação
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CALENDÁRIO:
•

24/01/2013 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do
processo de seleção, no site da FUNDAHC.
24 a 29/01/2013- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail
Fundahc@hc.ufg.br ou na sede da FUNDAHC, no horário de 8 as 12h e de 14 as 17h.

•

30/ 01/ 2013 - Avaliação e seleção dos currículos por categoria profissional, de acordo com
as atividades profissionais especificadas nas descrições dos cargos.

•

31/01/2013 – 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.

•

01/02/2013 – Realização das entrevistas.

•

04/02/2013 - Publicação do resultado final do processo seletivo, no site da FUNDAHC

•

04 a 06/02/2013 – Entrega da documentação exigida para a contratação, pelos selecionados,
no Departamento de Pessoal na sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica
admissional.

Goiânia. 24 de Janeiro de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC

____________________________________________________________________________________
PRIMEIRA AVENIDA N 545 – SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO GOIÂNIA – GOIÁS
CEP. 74.605-020 – FONE: (62)03202-4441

