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FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFG - FUNDAHC 
PROCESSO SELETIVO Nº 06/2020 

 
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$ 

Lactarista 

Ensino Médio completo; 
Experiência mínima de 6 
(seis) meses na função, 
preferencialmente em 
unidade hospitalar;  

01* 40h R$ 1.045,00 

Nutricionista 

Ensino Superior completo 
em Nutrição; Registro ativo 
no Conselho Regional de 
Nutrição; Experiência 
mínima de 6 (seis) meses 
em nutrição hospitalar, 
industrial e nutrição clínica; 
Desejável especialização na 
área de atuação (Nutrição 
Hospitalar). 

02*         30h R$ 2.475,00 

 
*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:  
 

 
    LACTARISTA 
 

• Proceder e manter a limpeza, a ordem e o controle do material, equipamentos e utensílios usados nas áreas de 
trabalho;  

• Conferir e registrar as temperaturas que estão controladas no lactário;  
• Garantir o armazenamento e refrigeração adequada dos alimentos;  
• Verificar a solicitação de fórmulas lácteas, leite humano pasteurizado ou de dietas enterais; 
• Transcrever requisições referentes ás formulas e às dietas em impresso próprio;  
• Separar o material a ser utilizado na confecção das dietas; 
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• Identificar as mamadeiras, copinhos e sondas com: fórmula preparada, nome do paciente, enfermaria/leito, 
data e horário;  

• Preparar e distribuir copinhos e mamadeiras com dietas destinadas a crianças internadas na unidade;  
• Preparar e distribuir fórmulas de alimentação enteral;  
• Preparar fórmulas, conforme prescrição do médico ou do nutricionista, seguindo os cuidados de preparo e 

higiene;  
• Realizar descongelamento, porcionamento e distribuição de Leite humano pasteurizado conforme prescrição 

do médico ou do nutricionista seguindo normas adequadas para o procedimento; 
• Recolher e controlar as mamadeiras e utensílios distribuídos, fazendo o processo de higienização, desinfecção 

e esterilização; 
• Preencher diariamente relatórios de produtividade do setor;  
• Usar os equipamentos de proteção obrigatórios para a realização das atividades; 
• Executar outras atividades inerentes à função, conforme solicitação e orientação do gestor. 

 

NUTRICIONISTA 
 
• Elaborar cardápios semanais para dietas especiais como branda, laxativa, diabetes, hipertensão, intolerância a 

lactose e outros; 
• Elaborar prescrição dietética com base nas diretrizes estabelecidas na prescrição médica, adequando-as as 

condições do paciente, em consenso com o médico assistente; 
• Orientar e supervisionar o processo de preparo e a distribuição da dieta prescrita; 
• Acompanhar a evolução nutricional do paciente e evoluir o paciente no sistema informatizado da unidade; 
• Realizar orientação nutricional de alta; 
• Elaborar cardápios semanais para pacientes de dieta livre e colaboradores, baseando-se na aceitação dos 

comensais; 
• Calcular e enviar pedido semanal ao fornecedor de alimentação baseados no cardápio per capita utilizado na 

unidade e número de comensais; 
• Estabelecer e executar protocolos técnicos do serviço, segundo níveis de assistência nutricional, de acordo 

com a legislação vigente; 
• Elaborar o diagnóstico de nutrição; 
• Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico de nutrição e considerando as 

interações drogas/nutrientes e nutrientes/nutrientes; 
• Formular a Nutrição Enteral (NE), estabelecendo a sua composição qualitativa e quantitativa, seu 

fracionamento e formas de apresentação;         

 
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” 
 
29/10/2020 – Publicação de aviso de cadastro de currículos para os cargos alvo do processo de seleção no site da 
FUNDAHC https://fundahc.hc.ufg.br 
 
29/10/2020 a 02/11/2020 - Prazo para cadastro dos currículos pelos interessados. 
 
03/11/2020 a 06/11/2020 – Triagem de currículos, agendamento de avaliações e entrevistas que deverão ser 
acompanhados pelo site da Fundahc. 
 
06/11/2020 - Publicação no site da FUNDAHC do Resultado Final do Processo Seletivo.   
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06/11/2020 a 09/11/2020 – Entrega de documentação exigida para a contratação, no Departamento de Pessoal da 
unidade, conforme constar no resultado e agendamento da avaliação médica admissional. 

Goiânia, 29 de Outubro de 2020. 
 

 
_____________________________ 
Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora Executiva – FUNDAHC 


