
 

 

 

Processo 

Seletivo 

002/2020 

Recursos Humanos 

 
CONTRATAÇÃO DE  

  GERENTE  FINANCEIRO – SÊNIOR  

 

Trindade, 10 de Janeiro 2020. 

 

 
SOLICITAÇÃO DE CURRÍCULOS 

 
 

CRONOGRAMA 
 
 

Eventos Prazos Comentários 

Disponibilização da Vaga no site do 

IMED 
10/01/2020 

 
Acesso aos interessados 

 
Envio de Questionamentos / 

Pedido de Esclarecimentos 

12/01/2020 Todas as dúvidas referentes à Contratação 

deverão ser enviadas por e-mail até a data 

limite 

 
 

Respostas aos Questionamentos / 

Pedidos de Esclarecimentos 

 

 
12/01/2020 

As respostas aos eventuais questionamentos 

ou pedidos de esclarecimentos encaminhados 

serão divulgadas no sítio eletrônico do IMED 

 
 
 
 
Envio dos Currículos 

 
 

15/01/2020 
 

 
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: Analista 

Financeiro. 

 
 
Divulgação do Resultado 

 
20/01/2020 

O resultado será divulgado no sítio eletrônico 

do IMED http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a- 

informacao/recursos-humanos/rh-processos- 

seletivos-2020/ 
 



 

 
 
 
 

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: 002/2020 

Cargo: Gerente  Financeiro –Sênior 

Prazo de Inscrição: 15/01/2020 

Regime de contratação: CLT  

Jornada de trabalho: 44 semanais – Segunda a sexta-feira 
 

Horário de trabalho: A combinar 

 
 

Atribuições: 
 
– Realizar análises estruturadas do desempenho dos fluxos financeiros (entradas e saídas), tendo em 

vista as demandas da direção com respeito ao controle orçamentário e seus respectivos impactos no 
comportamento da organização; 
 

– Elaborar o fluxo de caixa por meio das provisões de recebimentos e pagamentos, para gerar relatórios 
que permitam às áreas da empresa anteciparem-se a possíveis faltas (financiamentos) ou excedentes 
de recursos financeiros (investimentos), que afetem sua liquidez; 
 

– Supervisionar a conciliação bancária, conferindo os lançamentos a débito e a crédito no período, os 
pagamentos e recebimentos realizados com os respectivos comprovantes, para envio ao setor 
contábil; 
 

– Supervisionar todas as atividades da Área de Tesouraria, envolvendo a área de contas a pagar, 
prestação de contas e suporte a contabilidade nos temas relacionados; 
 

– Realizar controles diários dos fluxos monetários, conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas 
e despesas bancárias relacionadas; 
 

– Supervisionar para que o fluxo de processos voltado aos documentos (notas fiscais, pedidos de 
compra) possam trazem uma robustez ao processo de aprovação de pagamentos; 
 

– Elaborar relatórios mensais e trimestrais das operações financeiras, considerando as demandas 
orientadas pela SES; 
 

– Suportar as demandas externas, considerando que existirão questionamentos relativos aos usos e 
fontes dos recursos utilizados diariamente na operação.



 

     Competências comportamentais 
 

Inteligência emocional; 

Administração do tempo; 

Relacionamento humanizado; 

Visão Sistêmica; 

Foco no resultado; 

Ética e honestidade; 

Direcionador de soluções.  
. 

 

Competências técnica 
 

   - Bom desempenho com ferramentas (excel avançado e word) 
   - Facilidade em Relacionamento 
   - Organizado 

   - Pró ativo 
   - Conhecimento básico de Contabilidade 

 

Graduação 
 

- Superior completo – com especialização nas áreas 
    - Administração 
    - Finanças  
    - Contabilidade 
    - Engenharia 

 

 

Experiência comprovada na função 
 

Mínimo de 3 anos 



Processo
Seletivo

002/2020

Recursos Humanos

Resultado Final do Processo Seletivo

Edital Nº002/2020

Resultado Final  do  processo  seletivo para  vaga de  Gerente  Financeiro  –  Sênior,  para  fins  das
atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED.

Cargo: Gerente Financeiro – Sênior

Número de vagas: 01

Aprovado: VAGA CANCELADA

http://hospital-hutrin.org.br/acesso-a-informacao/resultados-recursos-humanos/rh-resultados-
processos-seletivos-2020/
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