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FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC 
PROCESSO SELETIVO Nº 05/2020 

 
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 
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$ 

Enfermeiro (a) 
Assistencial 

Ensino Superior completo em 
Enfermagem; Pacote Office 
intermediário (word e excel); 
Experiência de 6 (seis) na função. 

01*  40h R$ 3.300,00 

 
*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. 
 
 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 
 
ENFERMEIRO (A) ASSISTENCIAL 
 
• Planejar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para 

saúde, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou 

esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras;  

• Participar da elaboração de Protocolo Operacional Padrão (POP) para as etapas do processamento de 

produtos para saúde, com base em referencial científico atualizado e normatização pertinente. Os Protocolos 

devem ser amplamente divulgados e estar disponíveis para consulta;  

• Participar da elaboração de sistema de registro (manual ou informatizado) da execução, monitoramento e 

controle das etapas de limpeza e desinfecção ou esterilização, bem como da manutenção e monitoramento dos 

equipamentos em uso no setor;  

• Propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de produtos para saúde, sob sua 

responsabilidade;  
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• Avaliar a qualidade dos produtos fornecidos por empresa processadora terceirizada, quando for o caso, de 

acordo com critérios preestabelecidos;  

• Acompanhar e documentar, sistematicamente, as visitas técnicas de qualificação da operação e do 

desempenho de equipamentos do setor, ou da empresa processadora de produtos para saúde;  

• Definir critérios de utilização de materiais que não pertençam ao serviço de saúde, tais como prazo de entrada 

no setor, antes da utilização; necessidade, ou não, de reprocessamento, entre outros;  

• Participar das ações de prevenção e controle de eventos adversos no serviço de saúde, incluindo o controle de  

processadora de produtos para saúde;  

• Promover capacitação, educação permanente e avaliação de desempenho dos profissionais que atuam no 

setor, ou na empresa processadora de produtos para saúde;  

• Orientar e supervisionar as unidades usuárias dos produtos para saúde, quanto ao transporte e 

armazenamento dos mesmos;  

• Elaborar termo de referência, ou emitir parecer técnico relativo à aquisição de produtos para saúde, 

equipamentos e insumos a serem utilizados no setor ou na empresa processadora de produtos para saúde;  

• Atualizar-se, continuamente, sobre as inovações tecnológicas relacionadas ao processamento de produtos 

para saúde;  

• Fazer integração técnica de novos colaboradores;  

• Executar outras atividades inerentes à função, conforme solicitação e orientação 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”. 
 
22/10/2020 – 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./ 
 
22/10/2020 a 27/10/2020 - Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 
 
27/10/2020 a 30/10/2020 – Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas, que deverão ser 
acompanhados pelo site da FUNDAHC. 
 
30/10/2020 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.   
 
30/10/2020 e 02/11/2020 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal da 
unidade, conforme constar no resultado e agendamento da avaliação médica admissional. 
 
 
 

Goiânia, 22 de outubro de 2020. 
 

 
 

_____________________________ 
Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora Executiva – FUNDAHC 


