
 

 
Luziânia,  15 de maio de 2020. 
 

 
Este procedimento é realizado em cumprimento e observância ao Contrato de Gestão Emergencial firmado 

entre o IMED e o ESTADO DE GOIÁS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e à legislação 

que rege os contratos de gestão no Estado de Goiás, além de encontrar-se previsto no Regulamento de 

Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal, para fins da realização de contratações junto ao Hospital 

de Campanha Covid-19 (Hospital Regional de Luziânia). As informações referentes ao procedimento 

encontram-se também no site do IMED, através do seguinte link: http://www.imed.org.br 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
1.1 O Processo de Seleção de Pessoal para o IMED destina-se a selecionar profissionais para contratação 

pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e, segundo o disposto em regulamento próprio da 

entidade para recrutamento, seleção e contratação de pessoal. Destina-se ao preenchimento de vagas 

junto ao hospital acima referido. 

 
2. VAGAS DISPONÍVEIS 
 
2.1 Relação de cargos, quantidade de vagas, atribuições, carga horária e requisitos mínimos. 

Cargo Vagas Atribuições CH Experiência/Requisitos 

Analista Administrativo/Financeiro Jr 1 

Processar contas a pagar e a receber; Analisar e controlar 
custos, gastos e despesas; Controlar pagamentos de impostos; 
Realizar o faturamento de clientes; Controlar o pagamento de 
fornecedores; Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

40h 

Superior em Administração, 
Economia ou afins. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Analista de RH 1 

Participar ativamente do processo de recrutamento e seleção 
de novos colaboradores; Analisar, implantar e aplicar políticas 
e procedimentos de recursos humanos; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

40h 

Superior em Psicologia, 
Administração ou afins. 

Desejável Especialização. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Assistente de RH 1 
Apoiar as rotinas e processos das áreas de recursos humanos e 
departamento pessoal; Realizar demais atividades inerentes 
ao cargo. 

40h 

Desejável Superior Cursando 
em Administração ou afins. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Assistente financeiro III 1 

Manter controle de contas à pagar e receber; Realizar 
cobranças; Manter controle do fluxo de caixa; Emitir e lançar 
notar fiscais; Enviar registro de títulos bancários; Atualização 
de planilhas; Elaborar cartas de correção; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

40h 

Superior Cursando em 
Contabilidade ou afins. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Assistente Social 2 

Esclarecer dúvidas e orientar sobre direitos e deveres, rotinas, 
cuidados especiais, serviços e recursos sociais; Orientar 
pacientes e familiares sobre temas relativos ao amparo 
assistencial; Atuar de acordo com a realidade social local; 
Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

30h 

Superior em Serviço Social. 
Desejável Especialização. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência 

Auxiliar Administrativo 10 
Registrar a entrada e saída de documentos; Triar, conferir e 
distribuir documentos; Arquivar documentos conforme 
procedimentos; Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

(4) 40h e 
(6) 12x36h 

Ensino Médio. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 
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Cargo Vagas Atribuições CH Experiência/Requisitos 

Auxiliar Administrativo Faturamento 2 

Organizar arquivos; Registrar a entrada e saída de 
documentos; Triar, conferir e distribuir documentos; Verificar 
documentos conforme normas; Conferir cálculos; submeter 
pareceres para apreciação da chefia; Classificar documentos, 
segundo critérios pré-estabelecidos; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

40h 

Curso de Estoque, Arquivista 
ou Faturamento 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência 

Auxiliar Administrativo NIR 4 

Organizar arquivos; Registrar a entrada e saída de 
documentos; Triar, conferir e distribuir documentos; Verificar 
documentos conforme normas; Conferir notas fiscais e faturas 
de pagamentos; Conferir cálculos; submeter pareceres para 
apreciação da chefia; Realizar demais atividades inerentes ao 
cargo. 

40h 
Ensino Médio. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Auxiliar administrativo SAME 1 

Conferir cálculos; Submeter pareceres para apreciação da 
chefia; Arquivar documentos conforme procedimentos; 
Atender clientes internos; Realizar demais atividades inerentes 
ao cargo. 

40h 

Ensino Médio. 
Curso de Estoque, Arquivista 

ou Faturamento. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Auxiliar de Farmácia 4 
Atender clientes internos; Executar a fabricação de kits com 
base nas prescrições médicas; Dar baixa de medicamentos no 
sistema; Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

12x36h 
Ensino Médio. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Auxiliar de Tesouraria 1 

Realizar controles diários dos extratos bancários, conferindo 
pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e despesas 
bancárias relacionadas; Conferir documentos (notas fiscais, 
pedidos de compra) conciliando com as respectivas 
solicitações de compras e devidas aprovações; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

40h 
Ensino Médio. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Auxiliar de Patrimônio 1 

Dar suporte administrativo na área de atuação; Elaborar 
planilhas de controle; Conferir e monitorar patrimônios 
entregues à unidade; Realizar demais atividades inerentes ao 
cargo. 

40h 
Ensino Médio. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Coordenador de Enfermagem 1 

Coordenar e orientar equipe; Elaborar escalas de trabalho; 
Acompanhar metas do setor de enfermagem; Definir 
protocolos/avaliações a serem seguidas pela equipe; Elaborar 
pesquisas na área de enfermagem; Realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

40h 

Superior em Enfermagem. 
Especialização em Gestão em 

Saúde ou afins. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Coordenador de faturamento 1 

Organizar documentos e efetuam sua classificação contábil; 
Gerar lançamentos contábeis, auxiliar na apuração dos 
impostos, conciliar contas e preenchimento de guias de 
recolhimento e de solicitações, junto a órgãos do governo. 
realizam o arquivo de documentos; Realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

40h 

Superior em Administração 
ou afins. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Coordenador Fisioterapia 1 

Coordenar e orientar equipe; Elaborar escalas de trabalho; 
Definir e acompanhar metas do setor de fisioterapia; Definir 
protocolos/avaliações a serem seguidas pela equipe; Elaborar 
pesquisas na área de fisioterapia; Realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

30h 

Superior em Fisioterapia. 
Especialização em 

Fisioterapia Hospitalar. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Enfermeiro Auditor 1 

Verificar toda assistência prestada ao paciente; Analisar as 
contas hospitalares; Realizar justificativas e recursos de glosas; 
Elaborar relatórios de auditoria; Verificar AIH, CID e códigos 
compatíveis de acordo com o SIGTAP; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

40h 

Superior em Enfermagem 
Desejável Pós-Graduação 

Auditoria em Saúde 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência 

Enfermeiro CCIH 1 

Realizar treinamento da equipe de enfermagem nos 
procedimentos e normas do SCIRAS (Serviço de Controle de 
Infecção Relacionada a Assistência à Saúde); Monitorar IRAS 
através de visitas técnicas nas clínicas de internações; 
Participar de campanhas dos SCIRAS; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

40h 

Superior em Enfermagem. 
Desejável Pós-Graduação 

SCIH. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Enfermeiro CME 2 

Coordenar a equipe da Central de Material Esterilizado – CME; 
Orientar e direcionar as atividades do setor a fim de garantir o 
tratamento adequado aos instrumentos utilizados em 
procedimentos realizados na Instituição; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

12x36h 

Superior em Enfermagem. 
Especialização em CME ou 

Centro Cirúrgico. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Enfermeiro 20 

Prestar assistência ao paciente; Realizar consultas de 
enfermagem; Prescrever ações de enfermagem; Prestar 
assistência direta a pacientes graves; Realizar procedimentos 
de maior complexidade; Acionar equipe multiprofissional de 
saúde; Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

12x36h 
Superior em Enfermagem. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Enfermeiro da Qualidade 1 

Implantar e coordenar processo de qualidade em todos os 
níveis da instituição; Avaliar os processos implantados em 
todos os setores da instituição; Realizar auditoria clínica; 
Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

40h 

Superior Completo em 
Enfermagem. 

Especialização em Gestão da 
Qualidade. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 



 

 

Cargo Vagas Atribuições CH Experiência/Requisitos 

Enfermeiro UTI 4 

Trabalhar com estreita cooperação com a coordenação das 
atividades intensivas; Atender o paciente com eficácia para 
uma recuperação menos traumática e mais tranquila; Inteirar-
se de todas necessidades da unidade e conduzi-las para chegar 
a um resultado desejado; Receber o plantão e após avaliar os 
pacientes com a equipe, distribuir os cuidados de acordo com 
a capacidade técnica; Realizar demais atividades inerentes ao 
cargo. 

12x36h 

Superior em Enfermagem 
Especialização em Unidade 

de Terapia Intensiva 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência 

Estagiário de RH 1 
Executar atividades pertinentes a área de recursos humanos; 
Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

30h 

Cursando Psicologia, 
Administração ou afins. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Farmacêutico 3 

Distribuir os materiais e medicamentos, de acordo com as 
requisições Recebidas; Proceder ao controle de entrada e saída 
de medicamentos e materiais; Atender clientes internos e 
externos nas demandas da farmácia; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

12x36h 
Superior em Farmácia. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Farmacêutico (RT) 1 

Realizar análises físico-químicas e microbiológicas; Executar 
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional; Verificar as condições 
de operação dos equipamentos do laboratório para a 
realização dos exames clínicos; Efetuar controles internos 
utilizando-se de parâmetros para mensurar a precisão ou 
tolerância aceitável para os resultados; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

40h 

Superior em Farmácia. 
Especialização em Farmácia 

Hospitalar. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Fisioterapia UTI 4 

Executar métodos, técnicas fisioterapêuticas e análise crítica 
que visem a saúde nos níveis de prevenção primária, 
secundária e terciária; Avaliar, reavaliar e determinar as 
condições de alta do paciente submetido à fisioterapia; 
Direcionar atividades, bem como a responsabilidade técnica 
pelo desempenho dessas atividades; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

30h 

Superior em Fisioterapia. 
Desejável Especialização em 

Fisioterapia Hospitalar. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Fonoaudiólogo 1 

Atender pacientes e clientes para prevenção, habilitação e 
reabilitação de pessoas uti lizando protocolos e procedimentos 
específicos de fonoaudiologia; Tratar de pacientes e clientes; 
efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; Realizar 
demais atividades inerentes ao cargo. 

30h 
Superior em Fonoaudiologia. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Gerente Administrativo 1 

Criar métodos de trabalho que garantam o bom 
funcionamento do hospital; Interagir com todas as áreas do 
hospital, mantendo o bom ambiente e controle; Planejar 
atividades diárias e rotinas do hospital; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

40h 

Superior em Administração 
ou afins. 

Desejável Especialização em 
Gestão Hospitalar. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Gerente de Enfermagem (RT) 1 

Elaborar escalas e dimensionamento de pessoal; Assegurar a 
qualidade no atendimento e humanização assistencial; Liderar 
equipes, garantir a escala adequada para o funcionamento dos 
setores de enfermagem; Auxiliar nas rotinas e procedimentos 
das áreas; Elaborar relatórios gerenciais; Gerenciar fluxo de 
atendimento de pacientes; Emitir parecer técnico referente ao 
processo de padronização, aquisição, distribuição, instalação e 
utilização de materiais; Realizar o controle de solicitações e 
liberações de materiais; Realizar demais atividades inerentes 
ao cargo. 

40h 

Superior em Enfermagem 
Especialização em Gestão em 

Saúde ou afins. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Jovem Aprendiz 3 
Organizar documentos; Preencher formulários; Executar 
atividades administrativas; Realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

20h 
De 18 a 24 anos. 

Ensino Médio (Completo 
e/ou Cursando). 

Motorista 1 

Atender às de transporte pessoal, e cargas em geral dos 
setores; Manter o veículo sob sua responsabilidade em 
perfeito estado e satisfatórias condições de funcionamento, 
comunicando a quem de direito as falhas/avarias verificadas 
ou, se for o caso, operar pequenos consertos, na ausência de 
profissional especializado; Realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

40h 

Ensino Médio. 
CNH Categoria A-B. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

 

Ouvidor 
1 

Organizar arquivos; Registrar a entrada e saída de 
documentos; Triar, conferir e distribuir documentos; 
Verificar documentos conforme normas; Conferir notas fiscais 
e faturas de pagamentos; Conferir cálculos; submeter 
pareceres para apreciação da chefia; Classificar documentos, 
segundo critérios pré-estabelecidos; 

40h 
Desejável Superior Completo. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

 
  



 

Cargo Vagas Atribuições CH Experiência/Requisitos 

Psicólogo 1 

Suporte emocional aos pacientes com foco na redução do 
sofrimento no momento da hospitalização; Atender pacientes 
e familiares e mediar a relação com os profissionais da equipe 
multidisciplinar de saúde em pré e pós cirúrgico; Realizar 
demais atividades inerentes ao cargo. 

30h 

Superior em Psicologia. 
Desejável Pós-Graduação em 

Psicologia Hospitalar. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Supervisor Administrativo 2 

Responder pela supervisão administrativa da unidade e 
garantir o bom funcionamento hospitalar, fundamentada na 
eficácia e qualidade dos serviços prestados; Promover e sugerir 
medidas que visem assegurar a harmonia e equilíbrio da 
equipe administrativa; Realizar demais atividades inerentes ao 
cargo. 

12x36h 

Superior em Administração 
ou afins. 

Desejável Especialização. 
Mínimo 06 Meses de 

Experiência. 

Técnico de Enfermagem CME 2 

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação e 
orientação das atividades de enfermagem na UTI; Prestar 
cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Executar 
atividades de desinfecção e esterilização; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

12x36h 

Curso Técnico em 
Enfermagem completo. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência em CME. 

Técnico de Enfermagem 28 

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação e 
orientação das atividades de enfermagem; Prestar cuidados de 
enfermagem pré e pós operatórios; Executar atividades de 
desinfecção e esterilização; Realizar demais atividades 
inerentes ao cargo. 

12x36h 

Curso Técnico em 
Enfermagem completo. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Técnico de Enfermagem UTI 24 

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação e 
orientação das atividades de enfermagem na UTI; Prestar 
cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Executar 
atividades de desinfecção e esterilização; Realizar demais 
atividades inerentes ao cargo. 

12x36h 

Curso Técnico em 
Enfermagem completo. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência em UTI. 

Técnico de Informática 2 

Instalar e configurar sistemas de redes, softwares e hardwares, 
orientando os usuários nas especificações e comandos 
necessários para sua utilização; Organizar e controlar os 
materiais necessários para a execução das tarefas de 
operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos e 
suprimentos, Elaborar, atualizar e manter a documentação 
técnica necessária para a operação e manutenção das redes de 
computadores; Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

12x36h 

Desejável Superior Cursando 
em TI e afins. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

Técnico de Segurança do Trabalho 1 

Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; 
Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, 
qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolver ações 
educativas na área de saúde e segurança no trabalho; 
Participar de perícias e fiscalizações e integram processos de 
negociação; Participar da adoção de tecnologias e processos 
de trabalho; Realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

40h 

Curso Técnico em Segurança 
do Trabalho. 

Mínimo 06 Meses de 
Experiência. 

 
 
 
3. RESULTADO FINAL, CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

3.1 O resultado final será divulgado no site do IMED - http://www.imed.org.br, em data prevista no 

cronograma deste Edital, cabendo aos candidatos se atentarem ao disposto no item 3.5 abaixo. 

3.2 A convocação para contratação obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos. 

3.3 O candidato que não comparecer para início do processo admissional, na data publicada no edital, sem 

justificativa prévia, incorrerá na perda da vaga. 

3.4 São condições para a contratação: a) apresentação da documentação completa, conforme  relação a 

ser disponibilizada pelo RH no início do processo admissional; b) apresentação de documento 

comprobatório de registro no respectivo conselho regional (seccional GO) ou protocolo de requerimento 

do registro, para os profissionais em que for exigida graduação e/ou formação específica; c) e estar apto 

para o exercício do cargo mediante a apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, expedido por 

médico do trabalho indicado pelo IMED. 

http://www.imed.org.br/


 

3.5 O preenchimento das vagas se dará em 2 (duas) fases: 

3.5.1 Na primeira delas, referente a 50% das vagas deste edital, serão consideradas as inscrições recebidas 

até as 17h00 do dia 19/05/2020, com a divulgação dos resultados a partir do dia 20/05/2020 (incluído este 

dia) e até o dia 25/05/2020 junto ao site do IMED. Caberá aos candidatos conferirem o site do IMED 

diariamente, entre os dias 20 e 25/05/2020, de modo a se atentarem quanto à divulgação dos resultados, 

inclusive em virtude da necessidade de urgência da admissão. 

3.5.2 Na segunda fase, referente aos 50% das vagas remanescentes, serão consideradas as inscrições 

recebidas até o dia 25/05/2020, com a divulgação dos resultados até o dia 15/06/2020, pondendo a 

divulgação ser antes. Como, com relação a essa fase, os resultados poderão ser divulgados antes, caberá 

aos candidatos conferirem o site do IMED diariamente, de modo a se atentarem quanto à divulgação. 

3.6 Os candidatos inscritos na forma do item 3.5.1 acima e que não tenham sido chamados até o dia 

25/05/2020 participarão automaticamente do processo  seletivo indicado no item 3.5.2, não sendo 

necessária nova inscrição. 

3.7 O IMED se reserva ao direito de não preencher todas as vagas indicadas neste edital. 

 

4. CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 
 

Etapa Data Horário Local 

Disponibilização das vagas 15/05/2020 Após às 15h00 
http://www.imed.org.br/luziania-

recursos-humanos.php 

Inscrição (Fase 1) 15/05/2020 a 19/05/2020 Até às 17h00 

E-mail:  
selecaorh.luziania@imed.org.br 
Deverá ser descrito o título da 

vaga no e-mail 

Resultado (Fase 1) 20/05/2020 a 25/05/2020 Após às 00h00 http://www.imed.org.br 

Inscrição (Fase 2) 15/05/2020 a 25/05/2020 Até às 17h00  

E-mail:  
selecaorh.luziania@imed.org.br 
Deverá ser descrito o título da 

vaga no e-mail 

Resultado (Fase 2) Até 15/06/2020 Após às 00h00 http://www.imed.org.br 

 

 

http://www.imed.org.br/luziania-recursos-humanos.php
http://www.imed.org.br/luziania-recursos-humanos.php

