
 

Processo
Seletivo

026/2019

Recursos Humanos

CONTRATAÇÃO DE 

GERENTE ADMINISTRATIVO

Trindade, 13 de Dezembro 2019.

SOLICITAÇÃO DE CURRÍCULOS

OBJETO:  contratação de Gerente Administrativo, 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

16/12/2019 Acesso aos interessados 

Envio de Questionamentos / 
Pedido de Esclarecimentos

16/12/2019 Todas  as  dúvidas  referentes  à  Contratação
deverão  ser  enviadas  por  e-mail  até  a  data
limite

Respostas aos Questionamentos / 
Pedidos de Esclarecimentos

17/12/2019

As respostas aos eventuais  questionamentos
ou pedidos de esclarecimentos encaminhados
serão divulgadas no sítio eletrônico do IMED 

Envio dos Currículos

19/12/2019

Até 23:59hs

Data/Hora limite para envio das propostas 
Os currículos deverão ser encaminhados no e-
mail selecao.rh@hospital-hutrin.org.br

Deverá  estar  descrito  no  título  do  e-mail  a
vaga  a  qual  deseja  se  candidatar:  Gerente
Administrativo

Divulgação do Resultado
26/12/2019

O resultado será divulgado no sítio eletrônico
do IMED  http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-
informacao/recursos-humanos/rh-processos-
seletivos-2019/ 

http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/recursos-humanos/rh-processos-seletivos-2019/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/recursos-humanos/rh-processos-seletivos-2019/
http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/recursos-humanos/rh-processos-seletivos-2019/


 
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 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     

Processo seletivo: 026/2019

Cargo: Gerente Administrativo

Prazo de Inscrição: 19/12/2019

Regime de contratação: CLT 

Local de trabalho: HUTRIN

Jornada de trabalho: Escala – plantões diurno, noturno e aos finais de semana

Atribuições: 

Elaborar junto a sua equipe o quadro de metas anuais e afixá-lo em local visível no setor, 

sempre alinhado ao Planejamento Estratégico da Instituição;

Elaborar relatórios com indicadores setoriais e avaliação de desempenho;

Prover a Diretoria Administrativa/Financeira de informações sobre o custo-benefício para 

investimentos em tecnológicas no tange ao serviço de informática;

Assegurar confiabilidade e segurança no que diz respeito às informações geradas pelo serviço 

de informática e processamentos de dados;

Controlar os departamentos requisitantes de serviços, no sentido de coletar informações e 

estudar a viabilidade dos serviços;

Efetuar estudos e análises de sistemas;

Administrar o serviço quanto aos recursos materiais e humanos;

Estabelecer rotinas internas de serviço;

http://imed.org.br/hutrin-contratacoes-de-servicos.php


 
Assessorar a Comissão de Revisão de Prontuários;

Elaborar, avaliar e encaminhar à Diretoria Administrativo/Financeira o conjunto de relatórios 

gerenciais dos setores inerentes a sua gerência;

Analisar e conferir todos os dados estatísticos apurados;

Supervisionar a guarda e conservação de prontuários;

Assegurar o comprimento das metas estipuladas em contrato;

Implementar processos de melhoria contínua e programas de qualidade nos setores inerentes 

a sua gerência;

Cumprir as legislações trabalhistas, regulamento e regimento interno, bem como seguir as 

instruções contidas no “Código de Ética e Manual do relacionamento e atendimento”;

Cumprir e fazer cumprir os padrões de qualidade em todos os serviços;

Acionar a Diretoria Administrativo/Financeira sempre em casos de não conformidade;

Garantir o gerenciamento efetivo dos processos organizacionais com a implantação de 

melhorias visando a maior efetividade da atividade assistencial;

Acompanhar todo o processo da cadeia de logística de forma a garantir alternativas que 

melhorem a relação de custo benefício em todas as etapas do processo de compras, 

armazenamento e dispensação;

Garantir mensalmente a apresentação ao Sistema Único de Saúde (SUS), informações 

relacionadas aos atendimentos e procedimentos realizados no âmbito da internação Hospitalar 

e Urgência, utilizando-se do sistema de Informações Hospitalares e o Sistema de Informações 

ambulatoriais do Sistema Único de Saúde;

Manter rigoroso comportamento ético-profissional;

Cumprir e fazer cumprir as normas internas da instituição;

Realizar as demais atividades inerentes ao cargo.



 

Competências comportamentais 

Inteligência emocional;

Administração do tempo;

Relacionamento humanizado;

Foco no resultado;

Ética e honestidade;

Direcionador de soluções; 

Foco no cliente interno e externo;

Tomada de decisão sob pressão

Liderança

Competências técnica 

Normas de segurança no trabalho;

Operação de máquinas e equipamentos do campo de atuação;

Ferramentas da Qualidade; 

Pacote Office básico.

Graduação 

Superior Completo Administração ou áreas afins 

Experiência comprovada na função 

06 meses


