PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 10/2013
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
Médico Infectologista

Pré- Requisitos

Nº de
Vagas
Curso Superior completo em Medicina
01
com registro no órgão competente e
certificado
de
residência
em
infectologia, devidamente reconhecida
pelo Conselho Regional de Medicina
(CRM).

Carga
Remuneração
Horária
– R$
20h
R$ 4.495,60
semanais

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:

MEDICO INFECTOLOGISTA
• Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes, implementar ações para promoção da
saúde, coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas,
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica, participar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
• Aplicar os conhecimentos de medicina na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do corpo
humano, nas diversas especialidades atendidas no HMDI.
• Praticar assistência ao parto normal e/ou cesariana.
• Efetuar exames médicos, fazer diagnostico, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças,
perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os métodos da medicina preventiva.
• Praticar intervenções para correção e tratamento de lesões, doenças e perturbações do corpo humano.
• Aplicar as leis e regulamentos de saúde pública, para salvar guardar e promover a saúde da
coletividade.
• Realizar perícias médicas.
• Realizar pesquisas sobre natureza, causas e desenvolvimento de enfermidades.
• Estudar o organismo humano, e os microorganismos e fazer aplicação de suas descobertas.
• Utilizar recursos de informática
• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
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DEMAIS VANTAGENS DO CARGO:
Vale Alimentação no valor de R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais)

• Os interessados deverão enviar currículos para o e-mail: recrutamentofundahc@gmail.com ou entregálos na sede da FUNDAHC, no horário de 08 e 12h e de 14 ás 17h, à partir de 21/03/2013 a 03/04/2013.
Endereço: 1ª Avenida nº 545 Setor Leste Universitário CEP: 74.605-020. Outras informações na pagina
www.fundahc.ufg.br .

METODOLOGIA DE SELEÇÃO
• Avaliação e seleção dos currículos por categoria profissional, de acordo com as atividades profissionais
especificadas nos requisitos e nas descrições de cargos.
• Entrevistas para os classificados na etapa de análise de currículos.
• Publicação do resultado final do processo seletivo, no site da FUNDAHC.
• Os selecionados terão o prazo de (03) dias para entrega e documentação exigida para a contratação no
Departamento de Pessoal da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

Goiânia. 21 de Março de 2013.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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