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FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC
PROCESSO SELETIVO Nº 05/2022 - JATAÍ

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS QUADROS DE PESSOAL DA FUNDAHC, REGIDO PELA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTA (CLT).

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC, entidade gestora

do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim Carvalho – Jataí/GO, torna público o processo seletivo para

preenchimento de vagas, pelo regime CLT, de acordo com o déficit de profissionais nos diversos turnos e setores

de acordo com a necessidade da FUNDAHC, para a contratação de colaboradores exclusiva para essa unidade

no município de Jataí/GO.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Toda a comunicação com os candidatos, durante a realização e vigência do Processo de Seleção serão

realizadas por meio das publicações necessárias no site https://fundahc.hc.ufg.br/ e via email e/ou whatsapp e/ou

telefone.

1.2 A ordem das etapas do processo seletivo e o cronograma de datas, horários e locais, poderão ser alterados,

bem como, a exclusão de uma ou mais etapas e/ou vaga (s), em caso de necessidades excepcionais da

FUNDAHC.

1.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do endereço/local, data e horário de

realização das etapas do processo seletivo.

1.4 O acompanhamento das publicações do processo seletivo se dará por meio do número/localidade do Edital do

Processo Seletivo especificado neste Edital.

1.5 Sob nenhuma hipótese o candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital.

1.6 A interpretação do presente Edital deve ser realizada de forma integral observando-se a correlação entre os

itens e sua correta aplicação, sendo os conflitos e as dúvidas dirimidos pela área de Gestão de Pessoas da

FUNDAHC.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 Este Processo de Seleção de Pessoal será coordenado e executado pela área de Gestão de Pessoas da

FUNDAHC, obedecidas às normas e às condições deste Edital.

2.2 Os procedimentos estabelecidos neste Edital têm amparo na Resolução 001 2020 – Diretrizes para

contratação de Pessoal da FUNDAHC.

2.3 Compete à Equipe da área de Gestão de Pessoas e gestor(es) solicitante(s) da(s) vaga(s), a condução e a das

atividades necessárias à realização do Processo de Seleção.

2.4 O Processo de Seleção de Pessoal para a FUNDAHC e Unidades geridas pela mesma, destina-se a

selecionar profissionais de nível fundamental, médio e superior para contratação pelo regime da Consolidação das

Leis do Trabalho – CLT e, conforme as condições previstas neste Edital.
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2.5 Os processos seletivos terão validade de 6 (seis) meses a partir da publicação do Resultado Final no site da

FUNDAHC, prorrogáveis a critério da administração, por igual período, não consubstanciando-se esta prerrogativa

em garantia de contratação, mas em mera expectativa de direito. A utilização do cadastro de reserva é uma

faculdade da FUNDAHC, que, para tanto avaliará as especificidades da vaga para a sua utilização.

2.6 As seleções serão realizadas em etapas eliminatórias e/ou classificatórias.

2.7 As despesas da participação em todas as etapas e em todos os procedimentos do Processo de Seleção

correrão por conta do candidato.

2.8 Estão aptos a participar do Processo de Seleção os candidatos que atendam, além dos requisitos da lei, os

seguintes: a) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da inscrição; b) atender aos requisitos

mínimos da vaga; c) apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da contratação; d) cumprir

as determinações do Edital.

2.9 A área de Gestão de Pessoas da FUNDAHC não se responsabiliza por inscrições não realizadas da forma

correta, conforme exigido na plataforma RM TOTVS, ferramenta utilizada pela FUNDAHC para realização de

Processo de Seleção, e não efetivada por qualquer motivo de ordem técnica, falha de computadores ou de

comunicação, bem como quaisquer outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados.

2.10 Não será aceita a participação concomitante em mais de um processo de seleção. Portanto, o candidato

poderá se inscrever para um processo de seleção por vez.

2.10.1 Uma vez inscrito em uma vaga, o candidato ficará vinculado à mesma enquanto o processo de seleção

estiver em andamento.

2.11 Todas as etapas do Processo Seletivo será divulgado no site https://fundahc.hc.ufg.br/, na aba Gestão de

Pessoas/ Trabalhe Conosco/ Processo Seletivo, de acordo com o cronograma deste Edital.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 Antes de se inscrever no Processo de Seleção, o candidato deverá ler atentamente o Edital para certificar-se

de que preenche todos os requisitos e atribuições da vaga em aberto.

3.2 Para fazer sua inscrição, o candidato deverá acessar o site https://fundahc.hc.ufg.br/p/36455-processo-

seletivo-jatai-2021 no período previsto no Edital de publicação da vaga.

3.3 O Candidato deverá preencher o currículo atentando-se para as especificidades e informações acerca da vaga

para a qual está se candidatando.

3.4 O Candidato deverá armazenar o login e senha de acesso a plataforma para futuras inscrições e/ou

atualização de dados.

3.5 Quando da realização da inscrição, o candidato assume, sob as penas da lei, conhecer as instruções

especificadas no Processo de Seleção e possuir os demais documentos comprobatórios conforme Edital.

3.6 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a área

de Gestão de Pessoas da FUNDAHC do direito de excluir do processo àquele que não preencher o currículo de

forma correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.
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3.7 Não será aceita a inscrição de candidato que tenha o vínculo empregatício com a FUNDAHC encerrado nos

últimos 3 (três) meses, por demissão sem justa causa.

3.8 Em conformidade com a Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), com a

finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade e o livre

desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, este documento tem o objetivo de registrar o

CONSENTIMENTO LIVRE, INFORMADO E INEQUÍVOCO, para que seus dados pessoais sejam tratados pela

FUNDAHC – Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da UFG, sendo ela a CONTROLADORA dos dados

informados pelo candidato.

O CANDIDATO (titular de dados pessoais) ao cadastrar seu currículo no perfil e candidatar a vaga por meio do link:

http://200.137.247.75/FrameHTML/RM/Rhu-BancoTalentos/#/RM/Rhu-BancoTalentos/home, DECLARA

expressamente seu CONSENTIMENTO, tendo plena ciência dos direitos e obrigações decorrentes deste

instrumento, CONCORDANDO que seus dados pessoais sejam tratados para a finalidade única e exclusiva de

realizar as ações relacionadas ao recebimento de currículo, sua avaliação e seleção em processos seletivos e

para a contratação, caso seja aprovado para compor o quadro de pessoal da FUNDAHC – Fundação de Apoio ao

Hospital das Clínicas da UFG, declarando ainda ter conhecimento da lei Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção

de Dados Pessoais (LGPD).

4. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

4.1 Poderão concorrer à(s) vaga(s) existente(s), os candidatos que se declararem com deficiência, na forma da Lei

n. 7.853/1989 e Decreto n. 5.296/2004.

4.2 O candidato, para efeito de concorrência às vagas reservadas na forma da Lei n. 8.213/1991 deverá, no ato da

inscrição, declarar-se como deficiente indicando o(s) tipo(s) de deficiência. Tal informação deverá constar no

currículo.

4.3 O candidato com deficiência participará da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos, no

que se refere aos conteúdos e às avaliações.

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

5.1 O Processo Seletivo poderá compreender das seguintes etapas: Triagem Curricular, Avaliação/Prova

Específica, Avaliação Comportamental através de entrevista individual e/ou coletiva.

5.1.1 Triagem Curricular consiste na análise comparativa entre as informações registradas pelo candidato no

currículo e os pré-requisitos publicados nesta seleção.

5.1.1.1 Somente será(ão) considerada(s) válida(s), para fins de triagem, a(s) experiência(s) profissional(is), na

área de atuação para a qual concorre, conforme consta no Edital.

5.1.1.2 Somente os candidatos cujos currículos foram aprovados na Triagem Curricular passarão para a (s) etapa

(s) subsequente (s).

5.2 Todas as etapas do Processo Seletivo são de caráter classificatório/eliminatório.
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6. DO RESULTADO FINAL E CONTRATAÇÃO

6.1 O resultado final será divulgado no site https://fundahc.hc.ufg.br/, na aba Gestão de Pessoas/ Trabalhe

Conosco/ Processo Seletivo/Jataí/Editais em andamento, até a data prevista no cronograma deste Edital.

6.2 O candidato selecionado deverá entregar a documentação exigida para a contratação e agendamento da

avaliação médica admissional (ASO) no Departamento de Pessoal da Unidade em até dois dias úteis, a contar da

data de publicação do Resultado Final no site da FUNDAHC. No caso do candidato com deficiência, é necessária

também a entrega do laudo que comprove a deficiência.

6.3 O candidato que não comparecer para início do processo admissional, em até dois dias úteis, incorrerá na

perda da vaga.

6.4 São condições para a contratação: a) apresentação da documentação completa, conforme relação

disponibilizada no Resultado do Processo Seletivo; b) estar apto para o exercício do cargo mediante a

apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, expedido por médico do trabalho indicado pela

FUNDAHC.

O Gerente Administrativo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a realização
de Processo de Seleção para a (s) seguinte (s) vaga (s), conforme informações abaixo:

Cargo/Função Pré-Requisitos Nº de
Vagas

Carga
Horária
Semanal

Salário Base Benefício (s)

Farmacêutico
(a)

Curso Superior completo em
Farmácia, com registro no
órgão da categoria;
Experiência mínima de 06
(seis) meses na função em
área hospitalar; Desejável
atuação em farmácia clínica
e ter trabalhado com dose
unitária.

01* 12 x 36h R$ 3.300,00
Vale alimentação no
valor de R$ 600,00.

Técnico (a) de
Enfermagem

Ensino Médio completo;
Curso completo de Técnico
em Enfermagem; Registro
Ativo no COREN; Desejável
experiência na área
hospitalar.

30* 12x36h R$ 1.212,00

*As vagas anunciadas são destinadas 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.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS:

FARMACÊUTICO (A)

 Realizar a dispensação, garantir a separação e distribuição adequada e correta dos medicamentos conforme
prescrição médica, para que não falte e evitando os desperdícios;
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 Cumprir as normas, disposições legais e executar ações relativas à seleção, programação, aquisição,
armazenamento, fracionamento, transporte, controle de estoque e distribuição de produtos da área farmacêutica
(medicamentos, químicos, germicidas, correlatos e outros);

 Avaliar prescrições médicas e proceder a dispensação de medicamentos;
 Treinar e supervisionar todo o trabalho dos técnicos de farmácia;
 Orientar sobre o uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos aos pacientes usuários da unidade de saúde;
 Executar ações de Farmacovigilância, Farmacoeconomia e Planejamento;
 Controlar os medicamentos psicotrópicos, conforme legislação vigente;
 Controlar o uso de antimicrobianos e medicamentos constantes na portaria 344/98 (controle especial);
 Assessorar nas atividades de ensino, educação continuada, pesquisa e extensão;
 Participar das comissões hospitalares;
 Prestar Assistência farmacêutica na UTI, fazendo avaliação clínica dos pacientes com devido registro no
prontuário;

 Fazer integração técnica de novos colaboradores;
 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato.

TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM

 Realizar cuidados de enfermagem na Instituição em nível técnico de maneira humanizada, ética e com
embasamento teórico;

 Prestar assistência integral ao cliente, sob supervisão do enfermeiro;
 Realizar cuidados intensivos em pacientes;
 Auxiliar o enfermeiro na assistência ao cliente grave;
 Preparar e administrar as medicações específicas;
 Assistir e passar plantão de forma sistematizada;
 Aferir Sinais Vitais;
 Manusear e manter higienizados os equipamentos médicos hospitalares e local de trabalho;
 Conferir quantidade e funcionalidade de material e equipamentos;
 Trabalhar com segurança, usando os equipamentos de proteção individual (EPI) adequadamente em todos os
procedimentos e seguir protocolos institucionais;

 Comunicar ao enfermeiro supervisor qualquer intercorrências relacionada ao setor;
 Participar de treinamentos e reuniões sempre que solicitado;
 Trabalhar de acordo com as normas e procedimentos da unidade;
 Cumprir Programa Nacional de Segurança do Paciente conforme PORTARIA Nº 529, DE 1º DE ABRIL DE 2013;
 Cumprir normas e rotinas do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, implantado de acordo com PORTARIA
Nº 2616, DE 12 DE MAIO DE 1998;

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

CALENDÁRIO:

Publicação do Edital no site da FUNDAHC

https://fundahc.hc.ufg.br/p/36455-processo-

seletivo-jatai-2021

24/03/2022

Cadastro de currículo

http://200.137.247.75/FrameHTML/RM/Rhu-

BancoTalentos/#/RM/Rhu-BancoTalentos/home

24/03/2022 a 27/03/2022

Triagem curricular, agendamento e execução de

avaliações e entrevistas.
28/03/2022 a 31/03/2022

Publicação do Resultado Final Até dia 01/04/2022

Clicksign d8c196e7-bdf1-48f0-afce-3b1a0a2c941a

https://fundahc.hc.ufg.br/p/36455-processo-seletivo-jatai-2021
https://fundahc.hc.ufg.br/p/36455-processo-seletivo-jatai-2021
http://200.137.247.75/FrameHTML/RM/Rhu-BancoTalentos/
http://200.137.247.75/FrameHTML/RM/Rhu-BancoTalentos/


CÓDIGO - RQ 063 - VR 01 SETOR EMITENTE: GESTÃO DE PESSOAS

TÍTULO – PROCESSO SELETIVO - EDITAL

Data de Aprovação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção Disposição

05/04/2021 Gestão de Pessoas/
Fundahc

Pasta digital do setor/ n°
processo seletivo Por edital/ ano Físico: 01 ano Lixo

Página 6 de 6

Jataí, 22 de Março de 2022.

Cristiano Crispim de Figueiredo Souza
Gerente Administrativo – FUNDAHC

Clicksign d8c196e7-bdf1-48f0-afce-3b1a0a2c941a



Edital 05 2022 - JATAÍ-HEJ - Farmacêutico e Técnico de Enfermagem.pdf
Documento número #d8c196e7-bdf1-48f0-afce-3b1a0a2c941a

Hash do documento original (SHA256): 117c55c9b89cc004d4ea18d73a496d80865a429796385496d9eb0b159b75127a

Assinaturas

Cristiano Crispim de Figueiredo Souza

CPF: 977.003.981-00

Assinou como gestor em 24 mar 2022 às 14:39:23

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

24 mar 2022, 11:58:03 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e criou este documento número d8c196e7-bdf1-48f0-afce-3b1a0a2c941a. Data

limite para assinatura do documento: 23 de abril de 2022 (11:57). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

24 mar 2022, 11:58:09 Operador com email admfundahc@fundahc.com.br na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:

cristiano@fundahc.com.br, para assinar como gestor, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Cristiano Crispim de Figueiredo Souza e CPF 977.003.981-00.

24 mar 2022, 14:39:23 Cristiano Crispim de Figueiredo Souza assinou como gestor. Pontos de autenticação: email

cristiano@fundahc.com.br (via token). CPF informado: 977.003.981-00. IP: 200.137.247.75.

Componente de assinatura versão 1.231.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

24 mar 2022, 14:39:23 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

d8c196e7-bdf1-48f0-afce-3b1a0a2c941a.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d8c196e7-bdf1-48f0-afce-3b1a0a2c941a, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 24 de março de 2022. Versão v1.8.1.

d8c196e7-bdf1-48f0-afce-3b1a0a2c941a Página 1 de 1 do Log


		2022-03-24T17:39:25+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




