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PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 02/2020 

HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉLIA CÂMARA - HMMCC 

 

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  

Semanal 

Salário Base  

 

 

Analista de Nível 
Superior II – Supervisão 
de Atendimento, 
Recepção, Telefonia e 
Central de Macas 

Ensino Superior Completo; 

Desejável especialização 
compatível com a função; 

Conhecimento intermediário no 
pacote Office; 

Experiência comprovada na função, 
preferencialmente em unidade 
hospitalar; 

Desejável experiência no 
atendimento ao cliente; 

01* 40h R$4.041,15 

*A vaga anunciada é destinada 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. 

DEMAIS VANTAGENS DO CARGO 

-Vale alimentação no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).  

 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Analista de Nível Superior II – Supervisão de Atendimento, Recepção, Telefonia e Central de Macas 
 

 Planejar, gerir, avaliar processos e atividades desenvolvidas no âmbito de gestão; 

 Orientar, acompanhar, avaliar as atividades desenvolvidas pelos colaboradores sob sua gestão; 

 Coordenar as atividades de atendimento ao público, visitantes, fornecedores e pacientes, buscando 
atender as solicitações ou encaminhando conforme necessidade; 

 Analisar e acompanhar os indicadores do setor, propondo melhorias e otimizando os processos de 
atendimento; 

 Encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde o quantitativo de vagas para consultas e exames para 
serem disponibilizadas na rede do SUS;  

 Acompanhar os atendimentos dos profissionais, visando o atendimento conforme agenda; 

 Analisar as sugestões e reclamações dos usuários, avaliar as situações expostas e encaminhar 
sugestões e melhorias à Direção;  
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 Elaborar escalas de trabalho, realizar controle de frequência dos colaboradores sob sua 
subordinação, conforme rotinas estabelecidas pela instituição; 

 Cumprir e fazer cumprir as normas, rotinas e procedimentos padronizados na instituição; 

 Promover reuniões com seus subordinados, com finalidade de planejamento, avaliação e 
informações, com vistas ao bom desempenho de seu setor;  

 Realizar treinamento contínuo com as equipes de atendimento e assistentes; 

 Atender solicitações do Sistema de Gestão da Qualidade, providenciando os documentos 
necessários para implantação e implementação dos serviços, visando a melhoria contínua dos 
processos; 

 Participar das reuniões, cursos, palestras, treinamento sempre que solicitado; 

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor da área. 
 
CALENDÁRIO 
 

OBS: Os candidatos interessados deverão cadastrar e candidatar a vaga através do site da FUNDAHC: 
https://fundahc.hc.ufg.br , na aba “Trabalhe Conosco” 

16/01/2020 – Publicação do Edital para os cargos alvo do processo de seleção no site da FUNDAHC 
https://fundahc.hc.ufg.br. 

16/01/2020 a 20/01/2020- Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 

22/01/2020 - Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo no site da FUNDAHC.   

23/01/2020 e 24/01/2020 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Recursos Humanos da 
FUNDAHC e agendamento da avaliação médica admissional. 

 
 
 
 
 

Goiânia, 16 de janeiro de 2020. 
 

 

 

 

Jose Antônio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 

 

 


