
 
 PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 60/2014

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

Remuneração 
– R$

Lactarista

Ensino médio completo;
Experiência de no mínimo 06 meses na
função;
Desejável  experiência  em  ambiente
hospitalar;
Desejável  cursos de captação na área
de lactário.

01*

  

  12X36h R$898,80

* A vaga anunciada é destinada preferencialmente a pessoas com deficiência, nos termos do De-
creto 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$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

 Proceder e manter a limpeza, a ordem e o controle do material, equipamentos e utensílios

usados na área de trabalho;

 Conferir a temperatura do refrigerador;

 Garantir o armazenamento e refrigeração adequada dos alimentos;

 Verificar a solicitação de fórmulas lácteas, leite humano pasteurizado ou de dietas ente-

rais;

 Transcrever requisições referentes á formular e ás dietas em impresso próprio;

  Separar o material a ser utilizado na confecção das dietas;

 Identificar as mamadeiras, copinhos e sondas com fórmula preparada, nome do paciente,

enfermaria/leito e horário;
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 Preparar e distribuir copinhos e mamadeiras com dietas destinadas a crianças internadas

na unidade;

 Preparar e distribuir fórmulas de alimentação enteral;

 Preparar fórmulas, conforme prescrição do médico ou do nutricionista, seguindo os cuida-

dos de preparo e higiene;

 Realizar descongelamento, porcionamento e distribuição de Leite humano pasteurizado

conforme prescrição do médico ou do nutricionista seguindo normas adequadas para o procedi-

mento;

 Recolher as mamadeiras e utensílios distribuídos, fazendo o processo de higienização, de-

sinfecção e esterilização.

CALENDÁRIO:

03/10/2014 – Publicação de aviso de recebimento de currículos para os cargos alvo do processo de seleção,

no mural do HMDI.

03/10/2014  -  a  08/10/2014-  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.

14/10/2014 - Publicação no site da FUNDAHC do resultado final do processo seletivo.  

15/10 a 17/10/2014 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal na

sede da FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional.

         

   Goiânia, 03 de outubro de 2014.

Jose Antonio de Morais
Diretor Executivo – FUNDAHC
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