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FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC 
PROCESSO SELETIVO Nº 07/2020 

 
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 
e, também, podendo ser aproveitados em outras frentes de trabalho e de acordo com a necessidade da 
FUNDAHC. 
 
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$ 

Maqueiro 

Ensino Fundamental 
completo; Desejável 
experiência de 6 (seis) 
meses na função 

01* 12x36h R$ 1.045,00 

 
*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:  
 

 
    MAQUEIRO 
 

• Prestar assistência ao paciente de maneira humanizada;  
• Executar o transporte de pacientes em macas e/ou cadeiras de rodas desde a entrada na unidade hospitalar 

até o setor solicitado e internamente de acordo com solicitação;  
• Transferir, posicionar e transportar o paciente, observando as condições de saúde do mesmo, escolhendo o 

local mais adequado para o trajeto;  
• Executar atividades de limpeza e desinfecção de todos os equipamentos e mobiliários utilizados no serviço;  
• Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas, rotinas e regulamentos da Instituição;  
• 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” 
 
09/11/2020 – Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no site da 
FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br 
 
09/11/2020 a 13/11/2020 - Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 
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16/11/2020 a 17/11/2020 – Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas que deverão ser 
acompanhados pelo site da Fundahc. 
 
19/11/2020 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.   
 
20/11/2020 a 21/11/2020 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal da 
unidade, conforme constar no resultado e agendamento da avaliação médica admissional. 
 

Goiânia, 09 de Novembro de 2020. 
 

 
_____________________________ 
Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora Executiva – FUNDAHC 


