PROCESSO DE SELEÇÃO Nº06/2012
RESULTADO FINAL - ENTREVISTAS
De acordo com o Edital Nº 006/2012, para a seleção de profissionais para com por o
quadro de pessoal do Hospital e Maternidade Dona Iris e, após o processo de
entrevistas efetivado no dia 25/10/2012, conforme publicação e agendamento no
sítio www.fundahc.ufg.br , ficam publicados os resultados para os cargos
abaixo especificados:

CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
ORDEM
01
02

NOME
GLEBER BATISTA DE SOUSA
RODRIGO ALVES PEREIRA

RESULTADO
APROVADO
NÃO COMPARECEU

CARGO: TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA
ORDEM
01

NOME
RESULTADO
MANOEL JÚNIOR DE OLIVEIRA APROVADO

O candidato convocado deverá apresentar, no momento da
contratação, os documentos:
Especificados a seguir:
• Certidão de Casamento (cópia);
• Certidão de Nascimento dos filhos com até quatorze anos (cópia);
• Frequência escolar de filhos com até quatorze anos (cópia);
• Cartão de vacina de filhos com até cinco anos (cópia);
• Carteira de trabalho (original e cópia das páginas da foto e da Qualificação
Civil)
• Comprovante de inscrição PIS/PASEP (cópia);
• Cédula de Identidade (cópia);
• Certificado de Reservista (cópia);
• Comprovante de Endereço atualizado com CEP (cópia); 
• Comprovante de escolaridade/titularidade/cursos etc. de todos os documentos
exigidos
• Comprovantes de titularidade;
• Comprovante de votação (cópia);
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• CPF (cópia);
• Título de Eleitor (cópia);
• Registro profissional (cópia);
• Uma Foto 3x4;
• Nº de conta bancária no banco do Brasil;
• CNH, categoria “C”, para o emprego de motorista.
• Comprovante de Experiência Profissional para alguns empregos.

Considerados gerais:
1. Todos os documentos deverão ser entregues na sede da FUNDAHC situada
à Primeira Avenida nº 545, Setor Leste Universitário, Goiânia, Goiás, no horário
de 8 às 12 e das 14 às 18 horas.
2. O empregado contratado terá o prazo de três dias úteis a partir da data da
convocação para apresentar toda a documentação exigida, sob pena de ter seu
contrato suspenso.

Goiânia, 29 de outubro de 2012.

José Antonio de Morais
Diretor executivo da FUNDAHC
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