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 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 06/2017  

HOSPITAL E MATERNIDADE DONA IRIS 

O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a 
realização de processo seletivo para os cargos abaixo relacionado: 
 

Cargo/Função 

 

Pré- Requisitos 

 

Nº de 
Vagas 

 

Carga Horária  

Semanal 

Salário – R$ 

 

Assistente de 
Recepção(PCD) 

Ensino médio completo; 

Desejável experiência na função; 

Conhecimento em informática básica 
(Word, Excel e Internet) 

 

02** 

 

12x36h 

 

R$ 937,00 

 

Enfermeiro(a) 
Assistencial em 

Obstetrícia  

Possuir certificado ou declaração de 
conclusão do curso de especialização 
em Enfermagem Obstetrícia; 

Possuir registro junto ao Coren; 

Possuir experiência mínima de 6 
meses na área hospitalar. 

 

 

01* 

 

 

36h 

 

 

R$3182,33 

 

 

Enfermeiro(a) 
Assistencial em 

Terapia 
Intensivista 
Neonatal 

Graduação em Enfermagem; 

Registro no Conselho Regional de 
Enfermagem; 

Especialização em UTI Neo e/ou 
Pediatria e/ou Neonatologia; 

Experiência Hospitalar prévia de 
06(seis) meses no mínimo. 

 

 

 

 

01* 

 

 

 

36h 

 

 

 

R$3.182,33 

 

Médico(a) 

Ginecologista/Obstetra 

(12h) 

Residência Médica e/ou Título de 

Especialista em Ginecologia e 

Obstetrícia com registro  no Conselho 

Regional de Medicina do Estado de 

Goiás de Título de Especialista em 

Ginecologia e Obstetrícia 

 

    

02* 

 

 

12h 

 

 

R$ 3.355,46 

 

Médico(a) 

Ginecologista/Obstetra 

(Diarista 30h) 

Residência Médica e/ou Título de 

Especialista em Ginecologia e 

Obstetrícia com registro  no Conselho 

Regional de Medicina do Estado de 

Goiás de Título de Especialista em 

Ginecologia e Obstetrícia 

 

    

01* 

 

 

30h 

 

 

R$ 8.388,66 

 
**As vagas anunciadas são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência, nos termos do 
Decreto 3.298, de 20/12/1999, que tenham compatibilidade entre a deficiência de que é portador 
e as atribuições do cargo. 
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*As vagas anunciadas são destinadas preferencialmente a pessoas com deficiência, nos termos 
do Decreto 3.298, de 20/12/1999, que tenham compatibilidade entre a deficiência de que é 
portador e as atribuições do cargo. 
 
 
DEMAIS VANTAGENS DOS CARGOS 
 
-Vale alimentação no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).  
 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

ASSISTENTE DE RECEPÇÃO (PcD) 

 Auxiliar os pacientes direcionando-os para atendimento específico; 
 Realizar o acolhimento de pacientes, acompanhantes e familiares; 
 Colaborar com a melhoria do fluxo de pessoas, por meio de informações mais precisas e 
esclarecimento de dúvidas e intermediação nas relações entre profissionais e pacientes; 
 Tirar dúvidas dos pacientes quando solicitado; 
 Acompanhar, quando necessário o deslocamento dos pacientes dentro da unidade. 

 

ENFERMEIRO(A) ASSISTENCIAL EM OBSTETRÍCIA  

 Prestar assistência geral de enfermagem a clientes puerpério e RN; 
 Supervisionar e orientar o serviço da equipe técnica em enfermagem; 
 Providenciar altas (orientar sobre o puerpério, cuidados com o RN/amamentação, entregar 
caderneta, exames realizados em outras unidades, conferir entrega em DNV, coletar assinatura da mãe 
no caderno de protocolo); 
 Realizar visitas a todos os pacientes, aplicando a SAE; 
 Orientar e zelar pelo cumprimento dos dez passos da IHAC; 
 Comunicar ao lactário sobre dietas prescritas bem como o cancelamento da mesma; 
 Providenciar transferência de clientes em outras unidades conforme indicação e solicitação; 
 Realizar avaliação da mamada de todas as clientes; 
 Preparar a cliente para alta, integrando-a, se necessário, à unidade básica de saúde; 
 Realizar os primeiros cuidados com os RN’s – banho após 7 horas de vida, curativo no coto 
umblical e soro fisiológico nas narinas. 

ENFERMEIRO(A)  INTENSIVISTA NEONATAL 

 Participar no atendimento a reanimação cardiorrespiratória dos clientes do HMDI; 
 Conferir pessoalmente a cabeceira dos leitos em uso, verificando presença dos equipamentos para 
emergência (Bolsa de reanimação respiratória com reservatório e máscara no tamanho adequado, 
aspirador com látex e sondas de aspiração, laringo, etc.); 
 Conferir pessoalmente a programação de cada bomba de infusão comparando-a com a da 
prescrição; 
 Realizar exame físico e evolução de enfermagem dos bebês internados. Realizar exame físico 
(UTIN): manhã – 1 ao 3, tarde – 4 ao 6, noite – 7 ao 10; (UCIN): manhã - 1 ao 3, tarde – 4 ao 8, noite 
– 9 e 10 e Ucin canguru; 
 Trocar fixação de TOT, CPAP e sondas sempre que necessário, com auxílio; 
 Aspirar TOT e/ou VAS sempre que necessário; 
 Estimular e permitir em todas as situações a participação dos pais/cuidadores/responsáveis nos 
cuidados com os bebês; 
 Solicitar limpeza de incubadoras e de boxes sempre que necessário e supervisionar a realização; 
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 Realizar ou aproveitar coleta de sangue para preencher teste do pezinho conforme rotina; 
 Providenciar transporte de RNs para realização de procedimentos fora da unidade, em casos 
necessários; 
 Praticar a posição canguru (mães/pais/responsáveis) na UCIN/UTIN/ Ucin Canguru sempre que 
possível; 
  Realizar passagem de PICC. 
  Cumprir e fazer cumprir o uso adequado dos equipamentos médico- hospitalares e comunicar com 
descrição danificações ocorridas; 
 Outras tarefas inerentes ao cargo. 

MÉDICO(A) GINECOLOGISTA/OBSTETRA – 12h 

 Atendimento de Urgência e Emergência em Ginecologia e Obstetrícia; 
 Prescrição médica de pacientes internados em regime de Enfermaria; 
 Realização de Parto Normal, Cesariana, Curagem, Curetagem e AMIU 
 Atendimento de intercorrências clínicas de Gestantes, Puérperas, pacientes em tratamento clínico 
ou cirúrgico internadas, no Hospital e Maternidade Dona Iris; 
 Realização de USG caso necessário; 
 Disponibilidade de plantões extras, a critério e necessidade do serviço. 

MÉDICO(A) GINECOLOGISTA/OBSTETRA – 30h 

 Prescrição médica de pacientes internados em regime de Enfermaria; 
 Atendimento de intercorrências clínicas de Gestantes, Puérperas, pacientes em tratamento clínico 
ou cirúrgico internadas; 
 Atendimento de Urgência e Emergência em Ginecologia e Obstetrícia; 
 Realização de Parto Normal, Cesariana, Puerperas e Pacientes em tratamento clínico internadas no 
Hospital e Maternidade Dona Iris; 
 Realização de USG caso necessário; 
 Disponibilidade de plantões extras, a critério e necessidade do serviço. 

CALENDÁRIO: 

06/07/2017 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do Processo de Seleção, no 

mural da Maternidade Dona Iris. 

 

06/07/2017 à 11/07/2017 - Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail, 

rh@fundahc.com.br ou na sede da FUNDAHC, no horário de 8h às 12h e de 14h às 17h. 

 

14/07/2017 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do Processo Seletivo.   

     

17/07/2017 à 19/07/2017 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal 

da Maternidade  Dona Iris e agendamento da avaliação médica admissional. 

          
  Goiânia, 06 de julho de 2017. 

 

 

Jose Antonio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 


