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FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC 
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2021 

 
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 Hospital das Clínicas Dr. Serafim de 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. 
 
 
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$ 

Técnico (a) de Enfermagem 
(Instrumentador (a) Cirúrgico 

(a)) 

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

04* 12x36h R$ 1.200,00 

 
*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. 
 
 
DEMAIS VANTAGENS PARA O CARGO: Vale alimentação no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).  
        
 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 

 
 

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM (INSTRUMENTADOR (A) CIRÚRGICO (A)) 
 
• Planejar antecipadamente os recursos, materiais e equipamentos necessários para o procedimento cirúrgico, 

considerando as características individuais do paciente e equipe;  
• Conferir os materiais e equipamentos necessários à cirurgia;  
• Paramentar-se, com técnica asséptica cerca de 15 minutos antes do início da cirurgia;  
• Conhecer os instrumentos cirúrgicos por seus nomes e colocá-los sobre a mesa, conforme utilização;  
• Auxiliar na delimitação da área operatória;  
• Preparar agulhas e fios de sutura adequadamente;  
• Auxiliar o cirurgião e assistentes durante a paramentação cirúrgica, e na colocação dos campos estéreis;  
• Prever a necessidade de material complementar, solicitar o mesmo ao circulante de sala;  
• Ser o responsável pela assepsia, limpeza e acomodação dos instrumentos durante toda a operação;  
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• Entregar os instrumentos ao cirurgião e a assistente com habilidade e presteza;  
• Desprezar adequadamente o material contaminado e perforucortantes;  
• Auxiliar no curativo e encaminhamento do paciente a devida unidade, quando solicitado;  
• Conferir o material após o uso; 
• Auxiliar na retirada do material da sala operatória e encaminhar à CME;  
• Monitorar o material utilizado e solicitar reposição do mesmo; 
• Controlar a quantidade exata de compressas, gazes, agulhas e demais objetos que não podem ser perdidos ou 

esquecidos;  
• Preparar mesa de cirurgia para início e término de procedimentos;  
• Guardar o material;  
• Fazer conferência das caixas cirúrgicas e materiais ortopédicos;  
• Realizar preenchimento dos documentos específicos, como estabelecidos pelos protocolos da instituição. 
• Executar outras atividades inerentes ao cargo, sempre que solicitado pelo gestor do setor. 

 
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”. 
 
08/01/2021 – 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./ 
 
08/01/2021 a 15/01/2021 - Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 
 
18/01/2021 a 19/01/2021 – Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas, que deverão ser 
acompanhados pelo site da FUNDAHC. 
 
21/01/2021 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.   
 
22/01/2021 e 25/01/2021 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal da 
unidade, conforme constar no resultado e agendamento da avaliação médica admissional. 
 
 
 

Goiânia, 08 de Janeiro de 2021. 
 

 
 

_____________________________ 
Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora Executiva – FUNDAHC 


