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FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020 

 
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 torna público o 
processo seletivo para preenchimento de vagas para o TELESSAÚDE, 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 o TELESSAÚDE. 
 
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 
Campo 

Ensino superior completo em 
qualquer área. 

01* 40h R$ 3.200,00 

Desenvolvedor (a) de 
Aplicativos Móveis 

Ensino superior completo em Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas ou 
afins; 
Experiência em desenvolvimento 
Mobile Híbrido (Android e IOS), 
MySQL, NodeJS, API\´s RESTful, 
Flutter, React Native; 
Conhecimento básico em TFS; 
Noções em UX.  

           01*        40h R$ 3.000,00 

Programador (a) 
Sênior C# Asp.net 

Ensino superior completo; 
Experiência com C#, Asp.Net MVC, 
JavaScript, HTML, Banco de dados 
SQL (MySqul) e orientações a 
objetos e API REST. 
Mínimo 05 anos de experiência na 
área de programação, comprovada 
na Carteira de Trabalho. 

02* 40h R$ 6.000,00 

Técnico (a) em Design 
Gráfico 

Ensino médio completo; 
Habilidades com Corel,Ilustrador e 
Photoshop; 
Boa comunicação; 
Experiência comprovada no ramo 
gráfico. 

01* 40h R$ 1.800,00 

Técnico (a) em 
Informática 

Mínimo 06 meses de experiência na 
área, comprovada na Carteira de 
Trabalho. 

02* 12x36h R$ 1.606,00 

 
*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. 
 
O (a) candidato (a) poderá participar apenas de 01 (uma) vaga dos processos seletivos em andamento. 
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DEMAIS VANTAGENS PARA O CARGO: 
 
-Vale alimentação no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais). 
 
 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

 

COORDENADOR (A) DE CAMPO 

• Atuar no monitoramento dos Pontos Telessaúde/COVID-19 Ativos e acompanhar cumprimento de metas de 
encaminhamentos e utilização dos serviços ofertados pelo NUTT´S; 
• Implementar estratégias com os gestores locais dos municípios sugerindo ajustes para alcançar melhor 
produtividade com apoio do programa; 
• Executar outras atividades compatíveis com o cargo, conforme solicitações do gestor da área. 
 
DESENVOLVEDOR (A) DE APLICATIVOS MÓVEIS 
 
• Elaborar, desenvolver, testar e implementar requisitos e programação de aplicativos mobile; 
• Elaborar e orientar atividades de correção e manutenção dos programas. 
• Codificar, realizar testes e ajustar sistemas existentes para acompanhar as mudanças e necessidades dos 
usuários; 
• Executar outras atividades compatíveis com o cargo, conforme solicitações do gestor da área. 

 

PROGRAMADOR (A) SÊNIOR C# ASP.NET 

• Auxiliar no suporte e dúvidas técnicas sobre o sistema; 
• Propor soluções para as necessidades que estão em backlog; 
• Implementar e manter sistemas construídos com a tecnologia .NET Framework, voltados para o ambiente web; 
• Executar outras atividades compatíveis com o cargo, conforme solicitações do gestor da área. 
 

TÉCNICO (A) EM DESIGN GRÁFICO 

• Realizar a criação e desenvolvimento da comunicação visual, digital e impresso; 
• Realizar a produção de conteúdo relevante (artigos,e-book, whitepaper,etc.); 
• Auxiliar na execução das campanhas de e-mail marketing; 
• Executar outras atividades compatíveis com o cargo, conforme solicitações do gestor da área. 

 

TÉCNICO (A) EM INFORMÁTICA 

• Realizar manutenção em computadores e notebooks; 
• Auxiliar no suporte técnico por telefone, internet e presencial; 
• Executar outras atividades compatíveis com o cargo, conforme solicitações do gestor da área. 

 
 
 
CALENDÁRIO:  

 
 
OBS: Os candidatos interessados deverão cadastrar seus currículos e candidatar a vaga através do site da 
Fundahc https://fundahc.hc.ufg.br , na aba “Gestão de Pessoas/Trabalhe Conosco” 
 
22/09/2020 – Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no 

site da FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br. 
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22/09/2020 a 27/09/2020 - Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 

 

28/09/2020 a 02/10/2020 – Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas. 

 

02/10/2020 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.   

 

05/10/2020 e 06/10/2020 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de 

Pessoal da unidade, conforme constar no resultado e agendamento da avaliação médica admissional. 
 
 
 
 

Goiânia, 21 de setembro de 2020. 
 
 

 
_____________________________ 
Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora Executiva – FUNDAHC 

 


