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                   PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 10/2016  

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 o cargo abaixo relacionado: 

Cargo/Função 

 

Pré- Requisitos 

 

Nº de 
Vagas 

 

Carga 
Horária  

Semanal 

Salário – R$ 

 

 

Auxiliar de 
Almoxarifado 

 

 
Ensino médio completo; 
Conhecimentos básicos em informática; 
Digitação, Word, Excel; 
Experiência na função, preferencialmente 
em unidade hospitalar; 
Desejável conhecimentos em entradas de 
notas fiscais. 
 

 

 

01* 

 

 

12x36h 

 

 

R$ 1.268,08 

 
*A vaga anunciada é destinada 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 DO CARGO  
 
-Vale alimentação no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). 
 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 

• Receber, conferir os materiais e equipamentos conforme nota fiscal; 

• Cadastrar, armazenar, separar, distribuir materiais de uso contínuo ou esporádico 
adequadamente; 

• Fazer controle de estoque, através de registros apropriados no sistema informatizado; 

• Controlar os estoques, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição, 
conforme política e procedimentos estabelecidos para cada item de acordo com as 
características de cada material, assim como facilitar a sua localização e manuseio, dar entrada 
de todas as notas fiscais de fornecedores no sistema; 

• Anotar todas as entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e elaboração dos inventários; 

• Separar materiais para devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos 
necessários; 

• Atender as requisições ao almoxarifado, fornecendo em tempo hábil os materiais solicitados; 

• Usar os equipamentos de proteção individual necessários para a execução das atividades; 

• Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitação do gestor imediato. 

 

 

 



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

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

 

          
 

CALENDÁRIO:  
 
31/03/2016 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de seleção, 

no mural do HMDI. 

 

31/03/2016 a 05/04/2016 - Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail, 

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

 

08/04/2016 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.   

     

11/04 a 13/04/2016 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal 

do Hospital e Maternidade Dona Iris e agendamento da avaliação médica admissional. 

 
           

 

  Goiânia, 31 de março de 2016. 
 

 

 

 

Jose Antonio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 


