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FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC 
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2021 

 
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 Centro de Referência em Oftalmologia – CEROF, Hospital e Maternidade Dona Iris - HMDI, Hospital e 
Maternidade Municipal Célia Câmara – HMMCC e Maternidade Nascer Cidadão – MNC, torna público o processo 
seletivo para preenchimento de vagas, pelo regime CLT, de acordo com o déficit de profissionais nos diversos 
turnos e setores, também, podendo ser aproveitados em outras frentes de trabalho, de acordo com a necessidade 
da FUNDAHC. 
 
A Diretora Executiva da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a realização de 
processo seletivo para o (s) cargo (s) abaixo relacionado (s): 

 

Cargo/Função Pré-Requisitos Nº de 
Vagas 

Carga Horária 
Semanal 

Salário Base - 
R$ 

Coordenador (a) de 
Serviços de 

Neonatologia  

Superior Completo em Medicina com 
residência ou Título de Especialista 
em Pediatria. Experiência de 6 (seis) 
meses na função – Registo ativo e 
regular no conselho (CRM). 

01* 20h R$ 6.123,45 

 
*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. 
 
O (a) candidato (a) poderá participar apenas de 01 (uma) vaga dos processos seletivos em andamento. 
 
 
DEMAIS VANTAGENS PARA O CARGO: 
 
- Adicional de Gratificação 
 
- Vale alimentação no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 
 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
• Coordenar e administrar todas as atividades da área de neonatologia da Unidade; 
• Planejar, gerir, avaliar processos e atividades desenvolvidas na área da neonatologia; 
• Prestar atendimento em neonatologia tanto a pacientes ambulatoriais quanto internados, quando necessário; 
• Elaborar escala de trabalho, controlar frequência e carga horária dos colaboradores sob sua coordenação; 
• Fiscalizar e fazer cumprir a carga horária estabelecida no contrato, plantão conforme escala; 
• Orientar, acompanhar, avaliar as atividades desenvolvidas pelos colaboradores sob sua coordenação; 
• Realizar supervisão técnica das atividades dos profissionais específicos sob sua responsabilidade; 
• Realizar, contribuir e participar das atividades de acolhimento de capacitação profissional, bem como de ensino e 
pesquisa, junto aos profissionais da Unidade; 
• Cumprir e fazer cumprir as normas, rotinas e procedimentos padronizados na instituição e as disposições legais 
que regulamentam o exercício de cada profissão; 
• Participar de comissões institucionais obrigatórias ou de apoio a gestão, quando solicitado; 
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• Atender solicitações do sistema de Gestão da Qualidade, providenciando documentos necessários para 
implantação ou melhoria dos serviços/processos; 
• Realizar outras atividades inerentes a função, quando designadas pelo gestor imediato. 

 
                                                   

CALENDÁRIO: 
 

OBS: Os candidatos interessados deverão cadastrar seus currículos e candidatar a vaga através do site da 
FUNDAHC/GUPY https://fundahc.gupy.io/ 
 
13/01/2021 – Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no site da 
FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br. 
 
13/01/2021 a 19/01/2021 - Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 
 
20/01/2021 a 22/01/2021 – Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas. 
 
25/01/2021 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo. 
 
25/01/2021 e 26/01/2021 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal da 
unidade, conforme constar no resultado e agendamento da avaliação médica admissional. 

 
 
 
 

Goiânia, 13 de Janeiro de 2021. 
 
 
 

_____________________________ 
Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora Executiva – FUNDAHC 

 


