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PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 08/2017 

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$ 

 

Médico(a) 

Ginecologista/Obstetra 

(12h) 

Graduação em Medicina; 

Residência Médica e/ou Título de 

Especialista em Ginecologia e 

Obstetrícia; 

Registro no Conselho Regional de 

Medicina do Estado de Goiás  

 

 

03* 

 

 

12h 

 

 

R$ 3.355,46 

 

Médico(a) 

Ginecologista/Obstetra 

(Diarista 30h) 

Graduação em Medicina; 

Residência Médica e/ou Título de 

Especialista em Ginecologia e 

Obstetrícia; 

Registro regular no Conselho Regional 

de Medicina do Estado de Goiás  

 

 

01* 

 

 

30h 

 

 

R$ 8.388,66 

 

Médico 
Neonatologista 

(12h) 

Graduação em Medicina; 
Residência Médica ou Título de 
Especialista em Pediatria; 
Registro Regular no Conselho 
Regional de Medicina do Estado de 
Goiás. 

 

03* 

 

12h 

 

R$ 3.355,46 

 

Psicólogo(a) 

Experiência de no mínimo 06 meses 
em hospital 

 

01* 

 

36h 

 

R$3.182,33 

 

Técnico(a) de 
Laboratório 

Curso Técnico completo na área de 
atuação (técnico de Laboratório); 
Necessário no mínimo 06(seis) meses 
de experiência em Laboratório 
Clinico/Banco de Sangue. 

 

01* 

 

12X36h 

 

R$1.337,83 

 

Técnico(a) em 
Enfermagem 

 

Ensino médio completo; 

Curso completo de Técnico em 
Enfermagem; 

Registro no COREN; 

Experiência profissional comprovada 
de no mínimo (06) seis meses na área 
hospitalar. 

 

 

01* 

 

 

12X36h 

 

 

R$1337,83 

 
*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. 
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DEMAIS VANTAGENS DOS CARGOS 
 
-Vale alimentação no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). 
 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

ENFERMEIRO(A) ASSISTENCIAL GENERALISTA 

 Prestar assistência geral de enfermagem a clientes puerpério e RN; 
 Supervisionar e orientar o serviço da equipe técnica de enfermagem; 
 Providenciar altas (orientar sobre puerpério, cuidados com o RN/amamentação, entregar caderneta 
exames realizados em outras unidades, conferir entrega de dnv, coletar a assinatura da mãe no caderno 
de protocolo); 
 Realizar visitas a todos os pacientes, aplicando 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 para 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 
umbilical e soro fisiológico nas narinas; 
 Atender as urgências e emergências na unidade de internações; 
 Realizar escala interna de serviços de enfermagem; 
 Organizar o mapa de leitos disponíveis na internação; 
 Supervisionar e orientar o conjunto de ações da equipe de técnicos de enfermagem; 
 Manter boa comunicação com a equipe multiprofissional e com os familiares das pacientes; 
 Participar de reuniões e treinamentos quando convocados; 
 Trabalhar quanto as normas e procedimentos da unidade de internação. 

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 

 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) NEONATOLOGISTA – 12h 

 Atendimento em sala de parto; 
 Realização de reanimação Neonatal; 
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 Incluindo procedimentos invasivos; 
 Atendimento de intercorrências clínicas na enfermaria; 
 Evolução médica; 
 Prescrição; 
 Avaliação de alta médica; 
 Confecção de atestado médico ou relatório médico a pedido do responsável pelo RN; 
 Preenchimento de atestado de óbito encaminhamento para o serviço de verificação de óbito quando 
for pertinente; 
 Atendimento de emergência pediátrica que por ventura adentre a unidade. 

PSICÓLOGO(A) 

 Assistir o paciente, sua família e a equipe de saúde; 
 Realizar avaliação psicológica; 
 Formular e aplicar protocolos durante hospitalização; 
 Realizar interconsultas; 
 Intervir de modo psicoterapêutico individualmente ou em grupo; 
 Orientar psicologicamente a família e a equipe de saúde. 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

 

 Realizar coletas de amostras de sangue e receber material biológico de pacientes; 

 Exercer as atividades técnicas de coleta e realização de exames laboratoriais derotinas 

e/ou especializados; 

 Manipular substâncias químicas para o preparo de solução e reagentes; 

 Preparar amostras para a realização de exames; 

 Realizar exames laboratoriais através da utilização de métodos e equipamentos,seguindo os 

procedimentos preconizados; 

 Registrar os resultados obtidos, conforme procedimentos internos; 

 Garantir a integridade física e fisiológica do material coletado e exatidão dos exames 

e testes laboratoriais; 

 Documentar análises realizadas; 

 Conhecer, manejar e conservar aparelhos laboratoriais simples, verificar seufuncionamento e 

manutenção; 

 Preparar os aparelhos e equipamentos a serem utilizados nos exames; 

 Realizar a lavagem e desinfecção de utensílios e vidrarias; 

 Obedecer às normas estabelecidas para controle de qualidade e biossegurança; 

 Manter e conservar o estoque de hemocomponentes e hemoderivados; 

 Acompanhar ao condicionamento e transporte de amostras biológicase hemocomponentes até o 

Banco de Sangue de apoio; 

 Outras atividades inerentes ao cargo, solicitadas pelo gestor da área 

 

TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM  

 Prestar assistência ao paciente de maneira humanizada; 
 Registrar administração de medicações, intercorrências e procedimentos realizados em cada 
paciente do prontuário; 
 Manusear e manter limpos os equipamentos médicos hospitalares e local de trabalho; 
 Conferir quantidade e funcionalidade de material e equipamentos; 
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 Trabalhar com segurança, usando os equipamentos de proteção individual (EPI) adequadamente em 
todos os procedimentos e seguir protocolo; 
 Manter bons relacionamentos com a equipe multiprofissional e com as famílias dos pacientes 
internados no setor; 
 Comunicar ao enfermeiro supervisor qualquer de intercorrência relacionada ao setor; 
 Participar em campanhas de saúde pública, treinamento e reuniões sempre que solicitado; 
 Trabalhar diretamente com gestantes em tratamento clínico, puérperas em alojamento conjunto, 
parturientes no pré-parto e Neonatologia. 

CALENDÁRIO: 

19/09/2017 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do Processo de Seleção, no 

mural da Maternidade Dona Iris. 

19/09/2017 à 27/09/2017- 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. 

03/10/2017 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do Processo Seletivo.   

03/10/2017 à 05/10/2017 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal 

da Maternidade  Dona Iris e agendamento da avaliação médica admissional. 

  
Goiânia, 19 de setembro de 2017. 

 

 

Jose Antonio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 

 


