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Processo de Seleção Pública para provimento de vagas no quadro do  

Hospital de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGO 2 

 

Retificação n. 1 do Edital de Abertura n. 1 do Processo de Seleção Pública para provimento de vagas 

 no quadro do Hospital de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGO 2 

 

 A Universidade Estadual de Goiás, por meio do Núcleo de Seleção, retifica o Edital de Abertura n. 1 

de 18 de julho de 2014 do Processo de Seleção Pública para provimento de vagas no quadro do Hospital de 

Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGO 2, conforme segue: 

 
1) CAPÍTULO III – DOS CARGOS E DAS VAGAS 

 

Onde se lê: 

8. Serão oferecidas 2.363 (duas mil, trezentos e sessenta e três) vagas, sendo: 

8.1 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) vagas para nível fundamental; 

8.2 1.008 (um mil e oito) vagas para nível médio e 

8.3 871 (oitocentos e setenta e uma) vagas para nível superior conforme Anexo I. 

 

Leia-se:  
8. Serão oferecidas 2.441 (duas mil, quatrocentos e quarenta e uma) vagas, sendo: 

8.1 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) vagas para nível fundamental; 

8.2 1.074 (um mil e setenta e quatro) vagas para nível médio e 

8.3 883 (oitocentos e oitenta e três) vagas para nível superior conforme Anexo I. 

 

 

2) Incluir no ANEXO I - QUADRO DE VAGAS: 
 

NÍVEL MÉDIO 

ORD. CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
TURNO 

VAGAS 

Ampla 
Concorrência 

Deficiente TOTAL 

65 Técnico em Farmácia 30 Diurno 38 2 40 

66 Técnico em Farmácia 36 Noturno 17 1 18 

67 Técnico em Gesso 36 Diurno 4 0 4 

68 Técnico em Gesso 36 Noturno 4 0 4 

TOTAL DO NÍVEL MÉDIO 1.022 52 1.074 

 

NIVEL SUPERIOR 

ORD. CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
TURNO 

VAGAS 

Ampla 
Concorrência 

Deficiente TOTAL 

38 Farmacêutico 44 Diurno 9 1 10 

39 Farmacêutico 36 Noturno 2 0 2 

TOTAL DO NÍVEL SUPERIOR 840 43 883 

TOTAL GERAL 2.325 116 2.441 

 

 

 



  

  

 
 

 

 
 

Retificação n. 1 – Edital de Abertura do Processo de Seleção Pública para o quadro do Hospital de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGO 2 
 

2  

 

3) Incluir no ANEXO II - ATRIBUIÇÕES, ESCOLARIDADE, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E 

REMUNERAÇÃO: 
 

 

NÍVEL MÉDIO 

Cargo Atribuições Escolaridade Requisitos 
Carga 

horária 

R$ 

Salário 

base 

Técnico em 

Farmácia - 

Diurno 

Executar tarefas relacionadas com o fornecimento de 
medicamentos aos diversos setores, valendo-se de 
técnicas e instrumentos especiais para atender às 
prescrições médicas e outros.  
Distribuir medicamentos aos pacientes internados nos 
diferentes setores conforme prescrições médicas e 
sistema de distribuição adotado na Instituição 

Curso Técnico em 
Farmácia 
 

Experiência mínima 
de 6 meses em 
Farmácia Hospitalar 
 

30 
 

1.134,20 
 

Técnico em 

Farmácia – 

Noturno 

Executar tarefas relacionadas com o fornecimento de 
medicamentos aos diversos setores, valendo-se de 
técnicas e instrumentos especiais para atender às 
prescrições médicas e outros.  
Distribuir medicamentos aos pacientes internados nos 
diferentes setores conforme prescrições médicas e 
sistema de distribuição adotado na Instituição 

Curso Técnico em 
Farmácia 
 

Experiência mínima 
de 6 meses em 
Farmácia Hospitalar 
 

36 
 

1.361,04 
 

Técnico em 

Gesso – Diurno 

Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas 
gessadas e enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético. Executar imobilizações com uso 
de esparadrapo e talas digitais. Preparar e executar 
trações cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na 
instalação de trações esqueléticas e nas manobras de 
redução manual. Preparar salas de pequenos 
procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas 
suturas e anestesia local para manobras de redução 
manual, punções e infiltrações. 

Curso Técnico em Gesso 
 

Experiência mínima 
comprovada de seis 
meses na área. 
 

36 
1.429,09 

 

Técnico em 

Gesso –Noturno 

Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas 
gessadas e enfaixamentos com uso de material 
convencional e sintético. Executar imobilizações com uso 
de esparadrapo e talas digitais. Preparar e executar 
trações cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na 
instalação de trações esqueléticas e nas manobras de 
redução manual. Preparar salas de pequenos 
procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas 
suturas e anestesia local para manobras de redução 
manual, punções e infiltrações. 

Curso Técnico em Gesso 
 

Experiência mínima 
comprovada de seis 
meses na área. 
 

36 
1.429,09 

 

Técnico em 

Nutrição - diurno 

Avaliar as dietas hospitalares, elaborar fichas técnicas. 

Acompanhar e orientar as atividades de controle de 

qualidade em todo processo desde recebimento até a 

distribuição, de acordo com o estabelecido no manual de 

boas práticas elaborado pelo nutricionista responsável, 

atendendo as normas de segurança alimentar. 

Nível Técnico, Técnico 

em Nutrição e Dietética,  

Inscrição no Conselho 

Regional de Nutrição. 

Experiência mínima 

de seis meses  

 

Desejável 

experiência em 

rotinas 

administrativas 

36 1.247,62 

Técnico em 

Nutrição- 

noturno 

Avaliar as dietas hospitalares, elaborar fichas técnicas e 

cardápios. Acompanhar e orientar as atividades de 

controle de qualidade em todo processo desde 

recebimento até a distribuição, de acordo com o 

estabelecido no manual de boas práticas elaborado pelo 

nutricionista responsável, atendendo as normas de 

segurança alimentar. 

Nível Técnico, Técnico 

em Nutrição e Dietética,  

Inscrição no Conselho 

Regional de Nutrição. 

Experiência mínima 

de seis meses 

 

Desejável 

experiência em 

rotinas 

administrativas 

36 1.247,62 
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NÍVEL SUPERIOR 

Cargo Atribuições Escolaridade Requisitos 
Carga 

horária 

R$ 

Salário 

base 

Farmacêutico - 

Diurno 

Responder legalmente perante as autoridades sanitárias 
e a Instituição, conforme prerrogativas definidas pelo 
Supervisor, quanto ao controle e dispensação dos 
medicamentos e drogas no âmbito hospitalar.     
Participar do planejamento da política de controle de 
estoque e aquisição dos produtos farmacêuticos, 
contribuindo com as discussões de seleção e aquisição 
de produtos, garantindo a sua qualidade e otimização. 

Graduação em 
Farmácia 
 

Registro profissional no 
CRF-GO. Experiência 
mínima de 6 meses em 
Farmácia Hospitalar 
 

44 
4.048,88 

 

Farmacêutico - 

Noturno 

Responder legalmente perante as autoridades sanitárias 
e a Instituição, conforme prerrogativas definidas pelo 
Supervisor, quanto ao controle e dispensação dos 
medicamentos e drogas no âmbito hospitalar.     
Participar do planejamento da política de controle de 
estoque e aquisição dos produtos farmacêuticos, 
contribuindo com as discussões de seleção e aquisição 
de produtos, garantindo a sua qualidade e otimização. 

Graduação em 
Farmácia 
 

Registro profissional no 
CRF-GO. Experiência 
mínima de 6 meses em 
Farmácia Hospitalar 
 

36 
3.312,72 

 

 

4) Excluir CRF-GO do ANEXO II – ATRIBUIÇÕES, ESCOLARIDADE, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E 

REMUNERAÇÃO, para cargo BIOMÉDICO. 
 

Anápolis, 21 de julho 2014. 

 

Profa. Eliana Machado Pereira Nogueira 

Diretora do Núcleo de Seleção 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

NÍVEL SUPERIOR 

Cargo Atribuições Escolaridade Requisitos 
Carga 

horária 

R$ 

Salário 

base 

Biomédico - 

diurno 

Coletar e preparar amostras e materiais. Executar os 

trabalhos técnicos de laboratório relacionados à 

dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas 

e químicas, em geral, realizando ou orientando 

exames, testes de cultura de microorganismos, através 

da manipulação de aparelhos de laboratório e por 

outros meios para possibilitar o diagnóstico, tratamento 

ou prevenção de doenças. Selecionar equipamentos e 

insumos, visando o melhor resultado das análises finais 

para posterior liberação e emissão de laudos.  

Graduação em  

Biomedicina - 

Desejável 

Especialização 

relacionada à área de 

Análises Clínicas  

- Registro profissional 

no CRBM-GO ou CRF-

GO. 

Experiência em coleta de 

material biológico. 
36 3.561,18 

Biomédico - 

noturno 

Coletar e preparar amostras e materiais. Executar os 

trabalhos técnicos de laboratório relacionados à 

dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas 

e químicas, em geral, realizando ou orientando 

exames, testes de cultura de microorganismos, através 

da manipulação de aparelhos de laboratório e por 

outros meios para possibilitar o diagnóstico, tratamento 

ou prevenção de doenças. Selecionar equipamentos e 

insumos, visando o melhor resultado das análises finais 

para posterior liberação e emissão de laudos. 

Graduação em  

Biomedicina  

- Desejável 

Especialização 

relacionada à área de 

Análises Clínicas  

- Registro profissional 

no CRBM-GO ou CRF-

GO. 

 

Experiência em coleta de 

material biológico 
36 3.561,18 

Biomédico - 

Diurno 

Coletar e preparar amostras e materiais. Executar os 

trabalhos técnicos de laboratório relacionados à 

dosagens e análises bacteriológicas, bacterioscópicas 

e químicas, em geral, realizando ou orientando 

exames, testes de cultura de microorganismos, através 

da manipulação de aparelhos de laboratório e por 

outros meios para possibilitar o diagnóstico, tratamento 

ou prevenção de doenças. Selecionar equipamentos e 

insumos, visando o melhor resultado das análises finais 

para posterior liberação e emissão de laudos. 

Graduação em  

Biomedicina  

- Desejável 

Especialização 

relacionada à área de 

Análises Clínicas  

- Registro profissional 

no CRBM-GO ou CRF-

GO 

Experiência em coleta de 

material biológico 
40 3.956,86 


