
 

Processo
Seletivo

022/2019

Recursos Humanos

CONTRATAÇÃO DE 

GERENTE DE MANUTENÇÃO

Trindade, 03 de Dezembro 2019.

SOLICITAÇÃO DE CURRÍCULOS

OBJETO:  contratação de  Gerente de Manutenção, para fins das atividades de

gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Urgências de

Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN.

CRONOGRAMA

Eventos Prazos Comentários 

Disponibilização da Vaga no site do
IMED 03/12/2019 Acesso aos interessados 

Envio de Questionamentos / 
Pedido de Esclarecimentos

04/12/2019 
Até às 17h

Todas  as  dúvidas  referentes  à  Contratação
deverão  ser  enviadas  por  e-mail  até  a  data
limite

Respostas aos Questionamentos / 
Pedidos de Esclarecimentos

04/12/2019
As respostas aos eventuais questionamentos
ou pedidos de esclarecimentos encaminhados
serão divulgadas no sítio eletrônico do IMED
http://www.imed.org.br/hutrin-recursos-
humanos.php 

Envio dos Currículos

05/12/2019
Até 23:59hs

Data/Hora limite para envio das propostas 

Os currículos deverão ser encaminhados no e-
mail selecao.hutrin@imed.org.br

Divulgação do Resultado 10/12/2019
O resultado será divulgado no sítio eletrônico
do  IMED  (http://imed.org.br/hutrin-
contratacoes-de-servicos.php) 

Este procedimento é realizado em cumprimento e observância ao Contrato de

Gestão  firmado entre  o  IMED e  o  ESTADO DE GOIÁS,  por  intermédio  da

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e à legislação que rege os contratos
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de gestão no Estado de Goiás,  e  encontra-se previsto  no  Regulamento  de

Compras e Contratação de Serviços e de Pessoal para o Hospital Estadual de

Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HUTRIN, o qual pode ser

conferido no site do IMED, através do seguinte link:  http://imed.org.br/hutrin-

contratacoes-de-servicos.php

Cargo: Gerente de Manutenção

Prazo de Inscrição: 05/12/2019 

Regime de contratação: CLT 

Local de trabalho: HUTRIN 

Jornada de trabalho: 30 semanais – Segunda a sexta-feira

 Horário de trabalho: A combinar 

Atribuições:

–Gerenciar  atividades  de  manutenção,  reparação  e  reformas  de

instalações e equipamentos;

–Gerenciar  tarefas  relacionadas  a  projetos  de  manutenção  de

instalações.

–Instalar  e  reparar  equipamentos  para  atender  necessidades  da

Unidade;

 Competências comportamentais 

–Inteligência emocional; 

–Relacionamento humanizado;

–Foco no resultado; 

–Ética e honestidade; 

–Direcionador de soluções;

–Foco no cliente interno e externo;
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 Competências técnica 

– Pacote Office intermediário

Graduação 

– Ensino Superior Completo em Engenharia Civil 

– Experiência comprovada na função Mínimo de 6 meses. 



 

ANEXO 1

 FICHA DE INSCRIÇÃO VAGA: 
____________________________________________________________ 
CONCORRE. À VAGA DE PcD? ( ) SIM ( ) NÃO CASO AFIRMATIVO RESPONDA: 

1 – QUAL O TIPO DE NECESSIDADE ESPECIAL? ( ) VISUAL( ) OUTRA ( ) 
ESPECIFICAR: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2 – NECESSITA DE MECANISMOS E/OU ESTRATÉGIAS PARA AS PROVAS? 
NOME DO (A) CANDIDATO (A): 
__________________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/____ N.º DO RG: _____________________ 
ÓRGÃO EXP._______ ESTADO: _________ CPF: __________________________ 
ENDEREÇO: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
BAIRRO: ___________________________CIDADE: _______________UF:_____ 
TELEFONES PARA CONTATO: _________________________________________ 
EMAIL: ____________________________________________________________

 Declaro estar ciente e de acordo com as normas constantes do Edital, bem como que 
os dados informados são expressão de verdade e de minha inteira responsabilidade. 
Em caso de convocação para contratação, assumo o compromisso de apresentar  me 
no prazo estabelecido, para a realização dos exames e assinatura do contrato, ciente 
de que se não o fizer, estarei automaticamente eliminado (a) do processo seletivo. 

Trindade, _____ de ____________________ de ________. 

________________________________ 

Assinatura do candidato


