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REGISTRO DA QUALIDADE

CÓDIGO – RQ 012 SETOR EMITENTE:

TÍTULO – PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Data de Aprovação Armazenamento 

20/05/2020 
Gestão de Pessoas/ 

Fundahc 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS QUADROS DE PESSOAL DA FUNDAHC, REGIDO PELA 
CONSOLIDAÇÃO DAS 

 
A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 
do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho
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
no município de Jataí/GO. 
 
 
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

Auxiliar de Enfermagem 

Ensino médio completo; Curso 
completo de Auxiliar de 
Enfermagem; Registro no COREN; 
Conhecimentos em Informática: 
Digitação, Word e Ex
Experiência de no mínimo 6 (seis) 
meses na função.

 
*As vagas anunciadas são destinadas 
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 
 
 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS:
 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
 Exercer atividades de nível médio, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão

participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo
o paciente para consultas, exames e tratamentos; 

 Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; 
 Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais 

como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral;
 Realizar controle hídrico; fazer curativos; 
 Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma
 Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas;
 Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; 
 Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; 
 Colher material para exames laboratoriais; 
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FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020 

 
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, entidade gestora 

Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho – Jataí/GO, torna público o processo seletivo para 
pelo regime CLT, de acordo com o déficit de profissionais nos diversos turnos e setores 

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

da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a realização de 
processo seletivo para o (s) cargo (s) abaixo relacionado (s): 

Pré-Requisitos 
Nº de 
Vagas 

Carga Horária 
Semanal

Ensino médio completo; Curso 
completo de Auxiliar de 
Enfermagem; Registro no COREN; 
Conhecimentos em Informática: 
Digitação, Word e Excel; 
Experiência de no mínimo 6 (seis) 
meses na função. 

10* 12x36

*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 

 apenas de 01 (uma) vaga dos processos seletivos em andamento.

DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

Exercer atividades de nível médio, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão
participação em nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: preparar 
o paciente para consultas, exames e tratamentos;  
Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação;  

cutar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais 
como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; 
Realizar controle hídrico; fazer curativos;  
Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio;  
Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; 
Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis;  
Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico;  

al para exames laboratoriais;  
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FUNDAHC 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS QUADROS DE PESSOAL DA FUNDAHC, REGIDO PELA 

FUNDAHC, entidade gestora 
público o processo seletivo para 

pelo regime CLT, de acordo com o déficit de profissionais nos diversos turnos e setores 
exclusiva para essa unidade 

da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a realização de 

Carga Horária 
Semanal 

Salário Base - 
R$ 

12x36h R$ 1.045,00 

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 

apenas de 01 (uma) vaga dos processos seletivos em andamento. 

Exercer atividades de nível médio, envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a 
lhe especialmente: preparar 

cutar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de Enfermagem, tais 



CÓDIGO – RQ 012 SETOR EMITENTE: GESTÃO DE PESSOAS                    VERSÃO - Nº 00 

TÍTULO – Processo de seleção 

 

Data de Aprovação Armazenamento Proteção / Acesso Recuperação Retenção  Disposição 

15/05/2020 Gestão da Qualidade 
Pasta eletrônica do setor/ 

Colaborador da área 
Por ano/setor Permanente Não há 
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 Prestar cuidados de Enfermagem pré e pós-operatórios;  
 Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar;  
 Executar atividades de desinfecção e esterilização; 
 Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança, inclusive: alimentá-lo ou auxiliá-

lo a alimentar-se;  
 Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde;  
 Integrar a equipe de saúde;   
 Participar de atividades de educação em saúde, inclusive: orientar os pacientes na pós-consulta, quanto ao 

cumprimento das prescrições de Enfermagem e médicas;  
 Auxiliar o Enfermeiro e o Técnico de Enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde;  
 Executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes: participar dos procedimentos pós-morte; 
 Executar outras tarefas inerentes ao cargo de acordo com solicitação do gestor. 

 
 

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”. 
 
13/10/2020 – Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no site da 
site da FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br./ 
 
13/10/2020 a 18/10/2020 - Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 
 
19/10/2020 a 21/10/2020 – Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas, que deverão ser 
acompanhados pelo site da FUNDAHC. 
 
21/10/2020 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.   
 
21/10/2020 e 22/10/2020 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal da 
unidade, conforme constar no resultado e agendamento da avaliação médica admissional. 
 
 
 

Goiânia, 13 de outubro de 2020. 
 

 
 

_____________________________ 
Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora Executiva – FUNDAHC 


