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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. 2 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 21 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) ANEXO II - ATRIBUIÇÕES, ESCOLARIDADE, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO: 

 

Onde se lê: 

 
 

 
 
 
 

NÍVEL MÉDIO 

Cargo Atribuições Escolaridade Requisitos 
Carga 

horária 

R$ 

Salário 

base 

Eletrotécnico 

- Diurno 

Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, 

desenvolvendo dispositivos de circuitos 

eletrônicos, orientando-se por desenhos e planos 

específicos, quando necessário. Realizar 

manutenções corretivas, preventivas e preditivas, 

sugerindo mudanças no processo de produção, 

criando e implementando dispositivos de 

automação. Treinar, orientar e acompanhar os 

operadores dos equipamentos. 

Ensino médio 

completo 

Curso técnico em 

eletrônica ou em 

áreas afins, como 

mecatrônica, 

eletroeletrônica ou 

técnico em 

manutenção 

eletrônica. 

Experiência comprovada 

como técnico em 

eletrônica de no mínimo 

06 meses. 

40 2.300,00 

Eletrotécnico

- diurno 

Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, 

desenvolvendo dispositivos de circuitos 

eletrônicos, orientando-se por desenhos e planos 

específicos, quando necessário. Realizar 

manutenções corretivas, preventivas e preditivas, 

sugerindo mudanças no processo de produção, 

criando e implementando dispositivos de 

automação. Treinar, orientar e acompanhar os 

operadores dos equipamentos. 

Ensino médio 

completo 

Curso técnico em 

eletrônica ou em 

áreas afins, como 

mecatrônica, 

eletroeletrônica ou 

técnico em 

manutenção 

eletrônica. 

Experiência comprovada 

como técnico em 

eletrônica de no mínimo 

06 meses. 

36 2.070,00 

Eletrotécnico 

- noturno 

Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, 

desenvolvendo dispositivos de circuitos 

eletrônicos, orientando-se por desenhos e planos 

específicos, quando necessário. Realizar 

manutenções corretivas, preventivas e preditivas, 

sugerindo mudanças no processo de produção, 

criando e implementando dispositivos de 

automação. Treinar, orientar e acompanhar os 

operadores dos equipamentos. 

Ensino médio 

completo 

Curso técnico em 

eletrônica ou em 

áreas afins, como 

mecatrônica, 

eletroeletrônica ou 

técnico em 

manutenção 

eletrônica. 

Experiência comprovada 

como técnico em 

eletrônica de no mínimo 

06 meses. 

36 2.070,00 
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Leia-se:  

 

 

Anápolis, 24 de julho 2014. 

 

 

 

 

Profa. Eliana Machado Pereira Nogueira 
Diretora do Núcleo de Seleção 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

NÍVEL MÉDIO 

Cargo Atribuições Escolaridade Requisitos 
Carga 

horária 

R$ 

Salário 

base 

Eletrotécnico 

- Diurno 

Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, 

desenvolvendo dispositivos de circuitos 

eletrônicos, orientando-se por desenhos e planos 

específicos, quando necessário. Realizar 

manutenções corretivas, preventivas e preditivas, 

sugerindo mudanças no processo de produção, 

criando e implementando dispositivos de 

automação. Treinar, orientar e acompanhar os 

operadores dos equipamentos. 

Ensino médio 

completo. Curso 

técnico em 

eletricidade, 

eletrotécnica ou área 

correlata. 

 

Experiência comprovada 

em eletrotécnica de no 

mínimo 06 meses. 

40 2.300,00 

Eletrotécnico

- diurno 

Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, 

desenvolvendo dispositivos de circuitos 

eletrônicos, orientando-se por desenhos e planos 

específicos, quando necessário. Realizar 

manutenções corretivas, preventivas e preditivas, 

sugerindo mudanças no processo de produção, 

criando e implementando dispositivos de 

automação. Treinar, orientar e acompanhar os 

operadores dos equipamentos. 

Ensino médio 

completo. Curso 

técnico em 

eletricidade, 

eletrotécnica ou área 

correlata. 

 

Experiência comprovada 

em eletrotécnica de no 

mínimo 06 meses. 

36 2.070,00 

 

Eletrotécnico 

- noturno 

Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, 

desenvolvendo dispositivos de circuitos 

eletrônicos, orientando-se por desenhos e planos 

específicos, quando necessário. Realizar 

manutenções corretivas, preventivas e preditivas, 

sugerindo mudanças no processo de produção, 

criando e implementando dispositivos de 

automação. Treinar, orientar e acompanhar os 

operadores dos equipamentos. 

Ensino médio 

completo. Curso 

técnico em 

eletricidade, 

eletrotécnica ou área 

correlata. 

 

Experiência comprovada 

em eletrotécnica de no 

mínimo 06 meses.  

36 2.070,00 


