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 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 56/2013  
 

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 

 

Remuneração – R$ 

 

 

 

Analista de 
Sistemas  

Curso Superior completo em 
Ciências da Computação, 
Análise de Sistemas ou 
Engenharia da Computação; 

Conhecimentos em HTML, 
pacote adobe e Office; 

Conhecimentos em Flash, 
HTLM5 e CSS, PHP, ASP, 
Redes de computadores, 
Windows server 2008. Linux, 

squid, CentOS. 

 

 

 

01 

 

 

 

40h 

 

 

 

R$3.112,56 

 
DEMAIS VANTAGENS DO CARGO  
 
 
-Vale alimentação no valor de R$ 352,00 (trezentos e cinqüenta e dois reais). 
 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

• Criar, monitorar, desenvolver e implantar projetos de design digital interfaces, apoiando o 

desenvolvimento de sites e da intranet utilizando uma identidade visual; 

• Desenvolver peças gráficas e materiais internos  para uso em todos os meios de comunicação; 

• Desenvolver, manter e atualizar portais de acesso; 

• Preparar material de apoio para elaboração e edição publicitária de informes e editoriais; 

• Elaborar o desenvolvimento de projetos de sistemas novos, efetuar a manutenção dos 

programas e sistemas implantados, identificando problemas técnicos e operacionais, procedendo às 

modificações ou desenvolvendo novos sistemas quando necessário; 

• Definir critérios e normas de segurança física e tecnológica das instalações, equipamentos e 

dados processados; 

• Elaborar e acompanhar a confecção e controle de manuais de toda a documentação de sistemas 

e programas, conforme os padrões e metodologias usuais na área de informática, visando a segurança 

e eficiência na utilização dos sistemas implantados; 

• Manter e administrar as redes de comunicação, programas de treinamento e assistência aso 

usuários de sistemas; 

• senvolver outras atividades afins determinadas pelo superior imediato. 
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CALENDÁRIO 

 
06/12/2013 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de 

seleção, no mural do HMDI. 

 

06/12/2013 – a 13/12/2013- Prazo para entrega dos currículos pelos interessados, por e-mail, 

recrutamentofundahc@gmail.com ou na sede da FUNDAHC, no horário de 8 às 12h e de 14 às 17h. 

 

16/12/2013 - Publicação no site da FUNDAHC dos selecionados para a entrevista, informando data, 

horário e local da avaliação e da entrevista.  

 

17/12/2013 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.   

     

18 a 20/12/2013 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal na 

sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional. 

 
    
   

 

        
  Goiânia, 06 de dezembro de 2013. 
 

 

 

 

 

                                                                  Jose Antonio de Morais  
                                                Diretor Executivo – FUNDAHC 


