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PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 09/2017 

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$ 

 

Auxiliar Manutenção/ 

Serviços Gerais  

Ensino Médio; 

Experiência comprovada mínimo seis 

meses na função; 

Desejável curso profissionalizante ou de 

capacitação na área de construção civil. 

 

01* 

 

40h 

 

R$1268,08 

 

Auxiliar Manutenção/ 

Serviços Gerais  

Ensino Médio; 

Experiência comprovada mínimo seis 

meses na função; 

Desejável curso profissionalizante ou de 

capacitação na área de construção civil. 

 

01* 

 

12x36h 

 

R$1268,08 

 

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 06 
meses na área hospitalar. 

 

 

01* 

 

 

36h 

 

 

R$3182,33 

 
*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 
 

AUXILIAR MANUTENÇÃO / SERVIÇOS GERAIS  

 Executar as tarefas relacionadas à manutenção predial preventiva e corretiva; 
 Execução de revestimentos cerâmicos, contra pisos, regularização de pisos; 
 Fazer assentamento de revestimento pisos, paredes e alvenaria; 
 Executar demolições e rasgos em alvenaria e piso com remoção de entulho; 
 Fazer reparos em cobertura de telhas e fibrocimento; 
 Instalação de portas em madeira com portal e alisar; 
 Executar atividades de pinturas internas e externas diversas; 
 Efetuar exames periódicos nas instalações da Instituição, localizando defeitos; 
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 Instalar e executar reparos e conservação em instalações hidráulicas, redes de tubulação, 
distribuição e coleta de água, vapor, gases, ar comprimido, esgotos, instrumentos de controle de 
pressão, válvula etc.; 
 Executar os reparos necessários á hidráulica; 
 Instalar ou reparar redes de esgoto; 
 Efetuar modificação, quando necessário, de tubulações; 
 Instalação de vasos sanitários, quando solicitado; 
 Inspecionar ou reparar calhas e condutores de água pluvial; 
 Usar os equipamentos de proteção necessários para a execução das atividades; 
 Executar outras atividades do setor inerentes ao caro, conforme solicitação do superior. 

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. 
 Atender as urgências e emergências na unidade de internação; 
 Realizar acolhimento e classificação de risco; 
 Realizar escala interna de serviços de enfermagem; 
 Realizar assistência ao parto de baixo risco; 
 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. 

CALENDÁRIO: 

05/10/2017 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do Processo de Seleção, no 

mural da Maternidade Dona Iris. 

05/10/2017 à 10/10/2017- 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. 

18/10/2017 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do Processo Seletivo.   

19/10/2017 à 23/10/2017 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal 

da Maternidade  Dona Iris e agendamento da avaliação médica admissional. 

  
Goiânia, 05 de outubro de 2017. 

 

Jose Antonio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 

 


