
_____________________________________________________________________________ 
PRIMEIRA AVENIDA N 545 – SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO GOIÂNIA – GOIÁS 

CEP. 74.605-020 – FONE: (62)03202-4441 
 

  
 

RETIFICAÇÃO DO 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 Retificação do Processo Seletivo nº06/2017, de 06 de julho de 2017, publicado no 
site da http://www.fundahc.hc.ufg.br, conforme á seguir: 

1- Acrescentar o cargo: 

 Almoxarife  

 - Número de vagas: 01 
- Salário: R$ 1986,19 
- Carga horária: 40h semanais  
 
 - Pré-Requisitos: 
 Experiência mínima de 06(seis) meses com materiais médicos;  
 Preferencialmente cursando nível superior; 
 Conhecimentos de informática 

 
 - Descrição das atribuições do cargo: 
Conferir as notas fiscais e confrontar com os pedidos realizados, providenciando as devoluções ou trocas 
caso houver erros;  
Acompanhar as entradas e saídas, o armazenamento e disposição dos produtos, dos materiais e os 
equipamentos adquiridos; 
Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, visando facilitar sua identificação, 
localização e manuseio, por linha e produto; 
Atender as solicitações dos setores e assegurar o nível ideal de abastecimento dos seus estoques; 
Interagir com os fornecedores nos processos de devoluções de produtos, visando assegurar que os 
procedimentos e as políticas do hospital sejam seguidos; 
Acompanhar e monitorar os estoques evitando aquisições desnecessárias ou indevidas; 
Acompanhar e monitorar as datas de validades, zelando em distribuir primeiro os materiais e os produtos, 
evitando vencimentos; 
Elaborar escalas e trabalho, realizar o controle de freqüência dos colaboradores sob sua subordinação, 
conforme rotinas Institucionais; 
Elaborar relatórios de gestão para as instâncias competentes; 
Realizar os inventários, conforme planejamento preestabelecido pela Gestora imediata e Diretoria; 
Participar de reuniões de gestores e do planejamento, quando solicitado; 
Usar os equipamentos de proteção necessários e exigidos para a realização das atividades; 
Executar outras atividades do setor e inerentes ao cargo, conforme solicitação do gestor imediato. 
 

2- Incluir a data para entrega dos currículos para o cargo de Almoxarife até 16/07/2017, 

interessados, por e-mail, rh@fundahc.com.br ou na sede da FUNDAHC, no horário de 8 às 12h e das 14 

às 17h 

3- Incluir a data do resultado do Processo para Almoxarife para o dia 19/07/2017. 
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Goiânia, 12 de julho de 2017. 

 
Jose Antonio de Morais 

Diretor Executivo – FUNDAHC 


