


HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS 
ERNESTINA LOPES JAIME sus+ 

1.7 O candidato aprovado ficará sujeito ao contrato de experiência de até 90 (noventa) 

dias, podendo o contrato ser rescindido a qualquer tempo na conformidade com as 

disposições da CL T. 

1.8 A aprovação do candidato neste processo seletivo não gera expectativa de direito à 

contratação. Sendo necessária a avaliação de documentos e aptidão a ser atestada pelo 

médico do trabalho. É reservado à FUNEV o direito de proceder a contratação em 

números que atenda apenas às suas necessidades e disponibilidade financeira, ainda 

que aprovado para cadastro reserva. 

1.9 Os candidatos aprovados, confonne este Edital, serão convocados na medida das 

necessidades desta unidade. 

1.1 O A inscrição do candidato implicará no completo conhecimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sobre os quais o candidato não poderá 

alegar qualquer espécie de desconhecimento. 

1.11 O presente processo seletivo, ou qualquer das vagas, poderá ser cancelado (a) pela 

FUNEV a qualquer momento e fase. 

1.12 As inscrições serão gratuitas. 

1.13 Os custos, tais como: acomodação, alimentação, transporte e outros, serão 

exclusivamente por conta do candidato durante a participação das etapas deste Edital. 
1.14 Para participar do presente Processo de Recrutamento, Seleção e Contratação de 

Pessoal, os candidatos deverão comprovar documentalmente que atendem os 

seguintes pré-requisitos/ condições: 

a) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da inscrição;

b) Nacionalidade brasileira ou ser naturalizado;

c) Regularidade eleitoral e militar;

d) Apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da inscrição e

de entrega da documentação comprobatória para contratação descrita nesse Edital;

e) Atender aos pré-requisitos contidos no Anexo I - Quadro de vagas, para a vaga

pretendida;

t) Cumprir as determinações do Edital.

2. DAS INSCRIÇÕES.

2.1 As inscrições serão realizadas unicamente através do site funev.org.br, na aba

, Trabalhe Conosco - Editais HEEU. 

HEELJ - HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES J� � 
CNPJ: 07.776.237/0009-65- Fone: (62) 33317500 Site: http://www.funev.org.br 

Rua Pirineus, Q Área, s/n - Centro, Pirenópolis - GO, 72980-000
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Cargo 

Assistente Social 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar Administrativo 
ALMOXARUºADO 

Auxiliar de Cozinha 

DE PlRE OlJ. 
sus 

p·-

Pré Requisitos - (Conhecimentos) 

Graduação em Serviço Social. Registro ativo no 
conselho de classe.Conhecimento em Pacote 

Officc. Desejável experiência de no mínimo, 6 
meses de atuação. 

Ensino Médio Completo; Conhecimento cm 
Pacote Otlicce e Software; Desejavél experiência 
e cursos em áreas e serviços administrativos; 

Ensino Médio Completo; Conhecimento cm 
Pacote Ofticce e Software; Desejável experiência 
de no mínimo 6 meses em controle de estoques. 

Ensino Fundamental Completo. Conhecimento 
em refeições coletivas e hospitalares. Desejável 

experiência de no mínimo 6 meses na área. 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

EDITAL Nº. 05/2022 - FUNEV - HEELJ - Hospital Estadual Emcstina Lopes Jaime 

A_r.'EXQ 1-Q{JADRO DE: V,\GA.S 

Habilidades e Atitudes Resumo das Principais Atribuições do Cargo 

Trabalhar com ética profissional, demonstrar Planejar, organizar e administrar programas de Serviço Social dentro da 
capacidade de escuta profissional, mediar unidade: identificar os determinantes sociais bem como na apreensão das 
conOitos, trabalho cm equipe, dcmonstmr vulnerabilidades sociais que interferem na qualidade de vida e saúde dos 
criatividade. usuários, entre outras atividades inerentes ao cargo. 

Dinamismo, trabalho cm cquipc,capacidade de 
iniciativa, administração do tempo entre Auxilio nas atividades administrativas do setor; 
outros. 

Transportar materiais e caixas para despacho nos setores: Etiquetar materiais 

e medicamentos, priorizando os de alto giro, conforme demanda dos setores; 

Dcmonstmr dedicação, agilidade, dinamismo, 
Identificar na etiquetação, possíveis cadastros de lotes errados, oriundos da 

disciplina, iniciativa. boa capacidade ftsica e 
entrada ou por outros motivos, tomando-se barreira fundamental para evitar 

disposição entre outros. 
a circulação de itens com tais inconformidades nos demais locais de 

estoques; verificar nos locais de estoques (Farmácia Ccntml/Farmácia 
Satélite), possíveis itens sem etiquetas ou com etiquetas errada entre outras 

atividades inerentes ao cargo. 

Pré-preparo, higienização dos alimentos; lava, descasca, corta. rala os 

Dinamismo e flexibilidade, administração do 
alimentos sob a orientação do cozinheiro e nutricionista; organização dos 

setores de cozinha; preparo de lanche. sucos, vitaminas: proporcionar as 
tempo, trabalho em equipe, entre outros. 

refeições que serão servidas aos pacientes entre outras atividades inerentes ao 

cargo. 

Jornada 
Semanal 

30 

40 

40 

42 

f/Ji 

Salário Base 
Vaga Cadastro 

Imediata Reserv. 

RS 3.226,68 o 3 

R$ 1.416,62 o 5 

R5 1.416,62 1 5 

RI 1.212.00 o 5 

!)µ!'� 



Cargo 

Auxiliar de Laboratório 

Auxiliar de Manutenção 

T DF 
:
1 

NESTJ 

Pré Requisitos - (Coobecimeotos) 

O:lJ

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

EDITAL Nº. 05/2022 - FUNEV - HEELJ - Hospital Estadual Eruestiun Lopes J,iime 

ANEXO I - QlJADRO DE VAGAS 

Habilidades e Atitudes Resumo das Principais Atribuições do Cargo 

sus 

Curso Técnico em Laboratório e desejável 
Graduação cm Biomcdicina; Conhecimento cm 
Pacote Officce e Software; Desejável experiência 
de no min imo 6 meses em laboratório de análises 
clinicas. 

Demonstrar habilidade tátil. atenção, ética 
profissional entre outros. 

Coletar material biológico: examinar requisição de exames; verificar preparo 
do cliente e ou Usuário para procedin1ento; escolher veia em melhor 
condição; efetuar antissepsia na área de coleta; puncionar veia periférica; 
fracionar material biológico cm recipientes; cofüer material infectado para 
análise; conferir cor, volume, validade e acondicionamento de amostras 
domiciliares e da enfermagem; comparar pedido de exames com material 
colhido; Providenciar manutenção de ambiente e equipamento de trabalho; 
priorizar atendimento; Recolher amostras para controle de qualidade entre 
outras atividades pertinentes ao seror. 

Realizar acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e 
Ensino Médio Complelo. Conhecimen10 em

l 
. . . . 

l
correliva de sistemas estruturacs (elé1rico, hidráulico etc.): Receber e 

• . . . . , . . . Ür>anrza ão rcs nsab1hdadc boa ca actdadc . . . . • . htdrnulicas e alvcnanas. DcscJavcl expenencta de fisg _ç '. _ po . . ' p mspec1onar malcnac; para manutençao, assegurnndo sua confomudadc com . , 6 , 1ca e d1Spos1çao, agilidade. .fi • ld •t· ·d d d • no mmuno meses na area. as espect ,caçoes; entt tear a necesst a e e manutençao entre outras 
atividades increntes ao cargo. 

Jornada 
Semanal 

42 

40 

Auxiliar de Serviços Gerais I Ensino Fundamental. 
Adminislrnçào de tempo, dinamismo e 
flexibilidade, iniciativa. traball!o em equipe. 
relacionamento interpessoal, boa capacidade 
fisica entre outros. 

Limpar e arrumar as dependências e instalações do estabelecimento de saúde, 
a tün de mantê-lo em condições de asseio requeridas: recoUier o lixo da 
Unidade, acondicionando os detritos e deposiiando-os de acordo com as 
determinações dcfmidas e, outrns atividades increntes ao cargo; 

40 

, 

Vaga Salário Base I Imediata 

RS 2.098,98 o 

Rn.310,00 

RS 1.212.00 o 

Cadastro 
Reserva 

3 

�/ 
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Cargo Pré Requisitos - (Conhecimentos) 

Ensino Superior Completo cm Enfermagem. 
Registro ativo no Conselho de Classe. Desejável 

Enfermeiro 
experiência mínima de 06 (seis) meses na função 
em unidades hospitalares. 

Graduação em Fisioterapia. Registro ativo no 
conselho de classe. Conhecimento cm Pacote Fisioterapeuta 
Office. Desejável experiência de no mínimo 6 
meses na área. 

Ensino Fundamental Completo. CartcirJ de 
Habilitação categoria 8/D. Curso de Urgência e 

Motorista Emergência reconhecido pelo órgão oficial de 
trânsito. Dcsável Curso de Primeiros Socorros e 
Direção Defensiva. Desejável experiência de no 
mínimo 6 meses na área. 

Graduação cm Nutrição. Registro ativo no 
consellio de classe. Conhecimento em Pacote 

utriciooista 
Office. Desejável experiência de no mínimo 6 
meses na área. 

.J 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

EDITAL Nº. 05/2022 - FUNEV - HEELJ - Hospital Estadual Erncstina Lopes Jaim<' 

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

Habilidades e Atitudes Resumo das Principais Atribuições do Cargo 

s s 

Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades 
técnicas. Planejamento, organiz.açào, coordenação, execução e avaliação dos 

Capacidade de iniciativa e liderança, serviços de assistência de enfermagem; Cuidados diretos de enfermagem a 
organização, dinamismo, administração do Usuários ; Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que 
tempo entre outros. exijam conhecimentos de base cientifica e capacidade de tomar decisões 

imediatas. Re-dlizar e/ou conferir relatórios; Realizar e/ou conferir 
aprazamento entre outras atividades inerentes ao cargo. 

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; Realizar avaliação fisica e 

Trabalho cm equipe, iniciativa, ética e postura 
cinese funcional do sistema cardiorrespiratório e neuro- Musculoesquelético; 

profissional entre outros. 
Monitorar os paràmetros cardiorrcspiratórios do paciente; Gerenciar a 
ventilação espontânea. invasiva e não invasiva, bem como realiza demais 
atividades inerentes ao cargo entre outras atividades inerentes ao cargo; 

Realizar o transporte de pacientes de forma segura; Monitorar o estado do 
veiculo interno e externo através do documento Check Lisl; Ficar á 

Ética, cortesia. zelo. disciplina, entre outros. disposição no veiculo para receber o paciente assim que é informado pela 
equipe de enfermagem; Verificar todos os dias o nivcl de óleo e manter os 
veículos sempre abas-tecidos entre outras atividades inerentes ao cargo. 

Examinar o estado de nutrição do Usuário, avaliando os diversos fatores 
relacionados com problemas de alimentação; Identificar usuários portadores 

Iniciativa e flexibilidade, visão sistêmica e 
de patologias e deficiências associadas à nutrição, parn o atendimento 

estratégica. ética profissional entre outros. 
nutricional adequado, para aconselhar e instrnir a alimentação 
adequada. Estabelecer e implantar procedin1entos operacionais padronizados 
e métodos de controle de qualidade de alin1cn1os, cm conformidade com a 
legislação vigente entre outras atividades inerentes ao cargo. 

Jornada 
Salário Base 

Vaga Cadastro 

Semanal Imediata Reserva 

42 RS 3.066,12 o 5 

30 RS 2.933,84 o 5 

42 RS 1.948,30 o 5 

40 RS 4.442,42 o 3 



Cargo Pré Requisitos - (Conhecimentos) Habilidades e Atitudes Resumo das Principais Atribuições do Cargo
Jornada 
Semanal

Salário Base
Vaga 

Imediata
Cadastro 
Reserva

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES

EDITAL Nº.  05/2022 -  FUNEV - HEELJ  - Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime

ANEXO I - QUADRO DE VAGAS

Psicólogo

Graduação em Psicologia.Registro ativo no 

conselho de classe. Conhecimento em Pacote 

Office. Desejável experiência de no mínimo 6 

meses na área.

Demonstrar capacidade de manter 

imparcialidade; Ouvir ativamente (saber 

ouvir); Demonstrar capacidade de contornar 

situações adversas entre outros;

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e 

sociais  de indivíduos e grupos, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e 

educação; Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação 

social, elucidando conflitos e questões e acompanhando os Usuários durante o 

processo de tratamento entre outras atividades inerentes ao cargo;

40 R$ 3.308,40 0 3

Recepcionista

Ensino Médio Completo. Conhecimento em

Pacote Office. Desejável experiência de no

minímo 6 meses na área.

Cordialidade, comunicação assertiva,

administração do tempo, compromisso e

disciplina entre outros;

Retirar a senha; Direcionar o atendimento do paciente de acordo com a sua

especificidade; Realizar o registro no sistema, confirmar dados cadastrais e orientar

o painel de senha indicando o atendimento; Identificar os usuários após realização

de cadastro entre outras atividades inerentes ao cargo.

42 R$ 1.249,15 0 10

Técnico em Enfermagem

Curso Técnico em Enfermagem; Registro ativo

no Conselho de Classe; Conhecimento em

Pacote Office e Software; Desejável experiência

de no mínimo 6 meses de atuação em área

hospitalar.

Agilidade, disciplina, organização,capacidade

de escuta entre outros.

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem, prestar assistência ao paciente,

atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar

em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança entre

outras atividades inerentes ao cargo;

42 R$ 1.310,31 0 20

Técnico em Radiologia

Curso Técnico em Radiologia. Registro ativo no 

conselho de classe da região (CRTR -1º Região -

DF). Conhecimento em Pacote Office. Desejável 

experiência de no mínimo 6 meses na área.

Organização, foco, capacidade de 

comunicação e trabalho em equipe, entre 

outros.

Realizar exames de diagnóstico ou de tratamento: solicitar presença de outros 

profissionais envolvidos no exame; ajustar equipamento e acessórios ao Usuário e 

ao tipo de exame e ao tratamento; adequar a posição do Usuário ao exame; 

imobilizar o Usuário; delimitar campo a ser irradiado; acompanhar reações 

comportamentais do Usuário; acompanhar registro de imagem e/ou gráfico do 

exame; submeter o exame à apreciação médica; monitorar o Usuário através de 

equipamento; delimitar área de aquisição de imagem; verificar área anatómica 

demarcada para exame e/ou tratamento; remover Usuário do equipamento entre 

outros;

24 R$ 2.183,60 0 3



IT ., 

Cargo Pré Requisitos - (Conhecimentos) 

Ensino Médio Completo. Curso Técnico em 

Técnico cm Refrigeração Refrigeração. Conhecimento cm Pacote Office. 

Desejável experiência de 110 mínimo 6 meses na 
área. 

Ensino Médio Completo. Curso Ténico cm 

Técnico em Segurança do Segurança do Trabalho. Estar habilitado para 
exercer a função. Conhecimento em Pacote Trabalho 
Office. Desejável experiência de no mínimo 6 
meses na área. 

1 o 
s s 

J 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

EDITAL Nº. 05/2022 - FUNEV - BEELJ - Hospital Estadual Emestinn Lopes Jnimc 

ANEXO I QUADRO DE VAGAS -

Habilidades e Atitudes Resumo das Principais Atribuições do Cargo 

Instalar equipamentos de ventilação e refrigeração: Selecionar ferramentas e 

Raciocínio lógico e capacidade de abstração; 
equipa-mentos; medir o local de instalação para posicionamento do 

capacidade analitica, organização, trabalho cm 
equipamento; interpretar normas e procedimentos para instalação dos 
equipamentos; instalar n,bulações e dre-nos; interligar unidades evaporadoras 

equipe e organização. 
e condensadoras: efetuar instalações elétricas entre outras atividades 

increntes ao cargo. 

Trabalho em equipe, capacidade de Realizar Diagnóstico da Sinrnçào de SST da Unidade: avaliar o ambiente de 
discernimento, proatividade, visão estratégica, trabalho; Realizar inspeção; Supervisionar procedimentos técnicos; Reali7.ar 
entre outros. análise preliminar de risco ocupacional 

*Remuneração base: será acrescido de insalubridade e demais verbas inerentes ao cargo/setor/turno. 

João Pedro 

Diretor Executi 

Jornada Vaga Cadastro 

Semanal 
Salário Base 

Imediata Resem 

40 R.S 2.310,00 1 5 

40 RS 3.452,96 o 3 






	Anexo I  Processo Seletivo  Edital 005_2022
	Edital 005
	Quadro de Vagas
	Cronograma
	Relacao de Documentacao

	Listas Excel_Edital 05_2022

