
 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG 

PROCESSO SELETIVO 

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 
gestora do Hospital e Maternidade Dona Iris
Maternidade Nascer Cidadão - MNC, 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

O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a realização 
de processo seletivo para o(s) cargo(s) abaixo relacionad

 

Cargo/Função 

 

Técnico (a) de 
Enfermagem (UTI) 

Ensino médio completo; Curso 
completo de Técnico em 

Enfermagem; Registro no COREN; 
Desejável experiência em UTI 

*As vagas anunciadas são destinadas preferencialmente
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

 

DEMAIS VANTAGENS PARA O CARGO DE TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM (UTI):

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

- Adicional para área fechada de 15% sobre o salário base (lotados na UTI);

- Insalubridade de 40% sobre o salário mínimo, conforme laudo técnico (LTCAT).

 

 
DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DO

 

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM (UTI)

 Realizar cuidados de enfermagem na Instituição em nível técnico de maneira humanizada, ética e com 
embasamento teórico; 

 Prestar assistência integral ao cliente, sob supervisão do enfermeiro;
 Realizar cuidados intensivos em pacientes;
 Auxiliar o enfermeiro na assistência ao cliente grave;
 Preparar e administrar as medicações específicas;

  

  
 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC

PROCESSO SELETIVO Nº 28/2020 

 

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 –
gestora do Hospital e Maternidade Dona Iris - HMDI, Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara

, 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 

de acordo com a necessidade da FUNDAHC. 

O Diretor Executivo da FUNDAHC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, comunica a realização 
abaixo relacionado(s): 

Pré- Requisitos 

 

Nº de 
Vagas 

 

Carga 
Horária

Semanal

Ensino médio completo; Curso 
completo de Técnico em 

Enfermagem; Registro no COREN; 
Desejável experiência em UTI 

adulta. 

03* 12x36h

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 DE TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM (UTI): 

e R$ 600,00 (seiscentos reais); 

Adicional para área fechada de 15% sobre o salário base (lotados na UTI); 

o salário mínimo, conforme laudo técnico (LTCAT). 

DESCRIÇÕES SUMÁRIAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM (UTI) 

Realizar cuidados de enfermagem na Instituição em nível técnico de maneira humanizada, ética e com 

Prestar assistência integral ao cliente, sob supervisão do enfermeiro; 
Realizar cuidados intensivos em pacientes; 
Auxiliar o enfermeiro na assistência ao cliente grave; 
Preparar e administrar as medicações específicas; 

FUNDAHC 

SELEÇÃO PARA INGRESSO NOS QUADROS DE PESSOAL DA FUNDAHC, 
LEIS TRABALHISTA (CLT). 

– FUNDAHC, entidade 
, Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara - HMMCC e 

, 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 

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

Carga 
Horária 

Semanal 

Salário Base – 
R$ 

12x36h R$1.471,61 

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. 

os em andamento. 

Realizar cuidados de enfermagem na Instituição em nível técnico de maneira humanizada, ética e com 



 

 

 

 Assistir e passar plantão de forma s
 Aferir Sinais Vitais; 
 Manusear e manter higienizados os equipamentos médicos hospitalares e local de trabalho;
 Conferir quantidade e funcionalidade de material e equipamentos;
 Trabalhar com segurança, usando os equipamentos de proteção indivi

todos os procedimentos e seguir protocolos institucionais;
 Comunicar ao enfermeiro supervisor qualquer intercorrências relacionada ao setor;
 Participar de treinamentos e reuniões sempre que solicitado;
 Trabalhar de acordo com as normas e procedimentos da unidade;
 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato;
 Cumprir Programa Nacional de Segurança do Paciente conforme PORTARIA Nº 529, DE 1º DE 

ABRIL DE 2013; 
 Cumprir normas e rotinas do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, implantado de acordo com

PORTARIA Nº 2616, DE 12 DE MAIO DE 1998;

 Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato.
 

CALENDÁRIO 
 
OBS: Os candidatos interessados deverão cada
da Fundahc https://fundahc.hc.ufg.br , na aba “Gestão de Pessoas/Trabalhe Conosco

22/05/2020 – Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no site 
da FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br. 

22/05/2020 a 27/05/2020 - Prazo para cadastro dos currículos pelos interessado

28/05/2020 a 02/06/2020 – Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas.

02/06/2020 - Publicação no site da FUNDAHC do 

02/06/2020 e 03/06/2020 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal 
da unidade, conforme constar no resultado

 

 

  

  
Assistir e passar plantão de forma sistematizada; 

Manusear e manter higienizados os equipamentos médicos hospitalares e local de trabalho;
Conferir quantidade e funcionalidade de material e equipamentos; 
Trabalhar com segurança, usando os equipamentos de proteção individual (EPI) adequadamente em 
todos os procedimentos e seguir protocolos institucionais; 
Comunicar ao enfermeiro supervisor qualquer intercorrências relacionada ao setor;
Participar de treinamentos e reuniões sempre que solicitado; 

normas e procedimentos da unidade; 
Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato;
Cumprir Programa Nacional de Segurança do Paciente conforme PORTARIA Nº 529, DE 1º DE 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, implantado de acordo com
Nº 2616, DE 12 DE MAIO DE 1998; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato.

OBS: Os candidatos interessados deverão cadastrar seus currículos e candidatar a vaga
, na aba “Gestão de Pessoas/Trabalhe Conosco”

Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no site 
 

Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 

Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas.

Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.  

Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal 
conforme constar no resultado e agendamento da avaliação médica admissional

Goiânia, 

Jose Antônio de Morais 
Diretor Executivo – FUNDAHC 

Manusear e manter higienizados os equipamentos médicos hospitalares e local de trabalho; 

dual (EPI) adequadamente em 

Comunicar ao enfermeiro supervisor qualquer intercorrências relacionada ao setor; 

Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato; 
Cumprir Programa Nacional de Segurança do Paciente conforme PORTARIA Nº 529, DE 1º DE 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, implantado de acordo com 

Executar outras atividades inerentes ao cargo, conforme solicitações do gestor imediato. 

e candidatar a vaga através do site 
” 

Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no site 

Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas. 

do Processo Seletivo.   

Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal 
da avaliação médica admissional . 

 
 

Goiânia, 22 de maio de 2020. 


