
 
 

 

 

Comunicação Funed.Nº 02/2

 

COMUNICADO nº 02 - EDITAL Funed nº 02

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS,
aprovados no  Edital FUNED nº 02/2021, publicado em 14

Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de exce

do COFIN por meio do Of. COFIN nº0183/2021 e nos termos do inciso IX do artigo 37 da 

Constituição da República para a Fundação Ezequiel.

RESOLVEM: 

Art. 1° - Convocar os candidatos abaixo relacionados, 

Simplificado, de que tratao Edital Funed 02

Estado de Minas Gerais, de 14

posteriormente apresentação da documentação necessária à celeb

contrato administrativo, conforme relacionados abaixo:

 

Carreira equivalente

FUNED 01 - Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – Analista de 
projetos de transferência de 
tecnologias de vacinas 

FUNED 02 - Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia- Farmacêutico

FUNED 03 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia - Técnico em Qualificação 
e Validação de Sistemas 
Computadorizados 

FUNED 04 - Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – Analista de 
Sistemas 

FUNED 05 - Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – Analista de 
Segurança da Informação  

FUNED 06 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico de 

/2021 

Belo Horizonte, 06 de outubro

EDITAL Funed nº 02/2021 

UNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, torna público o RESULTADO FINAL dos candidatos 

aprovados no  Edital FUNED nº 02/2021, publicado em 14 de julho de 2021

Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação por tempo determinado para 

temporária de excepcional interesse público, conforme autorização 

do COFIN por meio do Of. COFIN nº0183/2021 e nos termos do inciso IX do artigo 37 da 

Constituição da República para a Fundação Ezequiel. 

Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo 

o, de que tratao Edital Funed 02/2021, publicado na Imprensa Oficial 

Estado de Minas Gerais, de 14 de julho de 2021, para exame médico admissional e 

apresentação da documentação necessária à celebração e assinatura do 

contrato administrativo, conforme relacionados abaixo: 

Carreira equivalente CPF Candidatos selecionados

Analista e Pesquisador de 
Analista de 

projetos de transferência de 
* 

*Não houve candidato 

classificado para esta fase

Analista e Pesquisador de 
Farmacêutico 

* *Não houve candidato 

classificado para esta fase

Técnico de Saúde e 
Técnico em Qualificação 

122.097.906-62 William SalustrianoBornaki

121.320.276-09 

Marcello Henrique 
Rodrigues de Oliveira

Analista e Pesquisador de 
Analista de 

 
* 

* Não houve candidato 

classificado

Analista e Pesquisador de 
Analista de 

Segurança da Informação   

* *Não houve candidato 

aprovado nesta fase.

Técnico de Saúde e * * Não houve classificado 

para esta etapa

 

outubrode 2021. 

torna público o RESULTADO FINAL dos candidatos 

julho de 2021, que trata de 

Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação por tempo determinado para 

pcional interesse público, conforme autorização 

do COFIN por meio do Of. COFIN nº0183/2021 e nos termos do inciso IX do artigo 37 da 

aprovados no Processo Seletivo 

/2021, publicado na Imprensa Oficial do 

exame médico admissional e 

ração e assinatura do 

Candidatos selecionados 

houve candidato 

classificado para esta fase. 

Não houve candidato 

classificado para esta fase. 

William SalustrianoBornaki 

Marcello Henrique 
Rodrigues de Oliveira 

Não houve candidato 

classificado para esta fase. 

Não houve candidato 

aprovado nesta fase. 

houve classificado 

para esta etapa. 



 

Desenvolvimento         

FUNED 07 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico de Redes e 
Telecomunicações    

FUNED 08 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico em 
Administração 

Funed 09 - Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – Nutrição

FUNED 10 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico em Gestão de 
Estoque de Laboratórios 

FUNED 11 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico em CFTV

FUNED 12- Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Assistente 
Administrativo 

FUNED 13 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia– Técnico em Laboratório

FUNED 14 - Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – Analista Jurídico

FUNED 15 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico em 
Administração 

FUNED 16 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico em Enfermagem

FUNED 17 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico em Segurança 
do Trabalho 

FUNED 18 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico Contábil 
Financeiro 

FUNED 19 - Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – Analista de 
Compras 

FUNED 20 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico em Compras

FUNED 21 - Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico em 
Administração 

FUNED 22 - Analista e Pesquisador de 

Técnico de Saúde e 
Técnico de Redes e 

050.625.616-20 Warley Aguilar Meireles

Técnico de Saúde e 118.028.196-90 Rafaela Luiza Pacheco 
Sebastião

Analista e Pesquisador de 
Nutrição 

069.930.326-51 Anamaria Almeida Brozinga 

Técnico de Saúde e 
Técnico em Gestão de 

 

013.181.236-07 Silvania Aparecida Guerra 
Almeida

683.324.246-15 Rogério Sales de Oliveira

Técnico de Saúde e 
Técnico em CFTV 

112.469.376-97 Tulio Felix Andrade

Técnico de Saúde e 679.606.006-78 Eliana das Graças Fonseca 
Mascarenhas

Técnico de Saúde e 
Técnico em Laboratório 

016.559.286-94 Juliana Marques Madureira

055.598.866-02 Claudia Aparecida dos 
Santos 

Analista e Pesquisador de 
Analista Jurídico 

059.502.626-54 Michelline 
Freire 

Técnico de Saúde e 044.486.826-76 Leandro Ramos 

Técnico de Saúde e 
Técnico em Enfermagem 

057.111.326-52 
Josiene Aparecida Alves 
Fernandes

Técnico de Saúde e 
Técnico em Segurança 

081.601.516-32 Jacqueline Pinto da Silva

Técnico de Saúde e 
Técnico Contábil 

902.024.306-34 Micheli Cristiane dos Reis 
Lana 

027.158.656-78 Luciana de 
Guimarães

042.547.006-79 Janaina Eustáquio Vilaça

Analista e Pesquisador de 
Analista de 

072.602.566-64 Daniele Cristina de Rezende

Técnico de Saúde e 
Técnico em Compras 

024.974.076-14 Claudia Águida Ventura

Técnico de Saúde e * *Não houve classificados 

para esta etapa

Analista e Pesquisador de 035.686.316-60 Anízio Bastos de Souza

 

Warley Aguilar Meireles 

Rafaela Luiza Pacheco 
Sebastião 

Anamaria Almeida Brozinga 
Nunes 

Silvania Aparecida Guerra 
Almeida 

Rogério Sales de Oliveira 

Tulio Felix Andrade 

Eliana das Graças Fonseca 
Mascarenhas 

Juliana Marques Madureira 

Claudia Aparecida dos 

Michelline Raquel Sampaio 

Leandro Ramos da Mata 

Josiene Aparecida Alves 
Fernandes 

Jacqueline Pinto da Silva 

Micheli Cristiane dos Reis 

Luciana de Souza Reis 
Guimarães 

Janaina Eustáquio Vilaça 

Daniele Cristina de Rezende 

Claudia Águida Ventura 

Não houve classificados 

para esta etapa. 

Anízio Bastos de Souza 



 

Saúde e Tecnologia – Analista de 
Validação e Qualificação de 
Computadorizados 

FUNED 23 - Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – Analista de 
Desenvolvimento de Medicamentos 
Biológicos 

FUNED 24 – Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico em Gestão da 
Qualidade 

FUNED 25 – Técnico de Saúde e 
Tecnologia – Técnico em Edificações

 

Orientações Exame Admissional 
 

IMPORTANTE: O exame admissional e posse serão realizados no mesmo dia.  O candidato 

deverá comparecer no dia agendado munido dos exames médicos e documentações necessárias 

para a posse conforme orientações abaixo.

O início das atividades dos candidatos que tomarem posse se dará a partir do dia 

Exame admissional 

Durante o período da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 

Coronavírus (COVID-19), o exame admissional seguirá o d

março de 2020.  

Para posse do candidato selecionado, o exame admissional será realizado pelo Serviço de 

Segurança e Saúde do Trabalhador 

O candidato considerado inapto no exame médico admissional estará impedido de ser 

contratado e, neste caso, será convocado o próximo candidato aprovado. 

� Período para a realização d

O candidato deverá apresentar

documentos listados abaixo. D

apresentar a documentação necessária para a posse ao Serviço de Pessoal da Funed.

 

� Agendamento do exame admissional

O candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Segurança e Saúde do Trabalhador

Funed no período de 06/10 /2021

o agendamento conforme a disponibilidades 

Documentações Exame Admissional:

Analista de 
Validação e Qualificação de Sistemas 

Analista e Pesquisador de 
Analista de 

Desenvolvimento de Medicamentos 

003.636.286-73 Karla de Santana 
Evangelista

Técnico de Saúde e 
Técnico em Gestão da 

042.311.776-94 Valéria Terezinha Alves

Técnico de Saúde e 
Técnico em Edificações 

* *Não houve classificados 

para esta etapa.

Orientações Exame Admissional  e Formalização do Contrato Administrativo

O exame admissional e posse serão realizados no mesmo dia.  O candidato 

deverá comparecer no dia agendado munido dos exames médicos e documentações necessárias 

para a posse conforme orientações abaixo. 

O início das atividades dos candidatos que tomarem posse se dará a partir do dia 

Durante o período da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 

19), o exame admissional seguirá o disposto no Decreto nº 47.901, de 30 de 

Para posse do candidato selecionado, o exame admissional será realizado pelo Serviço de 

egurança e Saúde do Trabalhador da Funed, que emitirá atestado de saúde ocupacional.

O candidato considerado inapto no exame médico admissional estará impedido de ser 

contratado e, neste caso, será convocado o próximo candidato aprovado.  

realização do exame admissional e a posse: 

candidato deverá apresentar entre os dias 13/10, 14/10 e 18/10, os exames 

documentos listados abaixo. Deverá submeter-se primeiramente à inspeção médica e logo após 

apresentar a documentação necessária para a posse ao Serviço de Pessoal da Funed.

gendamento do exame admissional:  

deverá entrar em contato com o Serviço de Segurança e Saúde do Trabalhador

/2021a 08/10 /2021, através do telefone(31) 3314

disponibilidades das datas citadas acima. 

Exame Admissional: 

 

Karla de Santana 
Evangelista 

Valéria Terezinha Alves 

Não houve classificados 

para esta etapa. 

Administrativo 

O exame admissional e posse serão realizados no mesmo dia.  O candidato 

deverá comparecer no dia agendado munido dos exames médicos e documentações necessárias 

O início das atividades dos candidatos que tomarem posse se dará a partir do dia 19/10/2021. 

Durante o período da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 

isposto no Decreto nº 47.901, de 30 de 

Para posse do candidato selecionado, o exame admissional será realizado pelo Serviço de 

atestado de saúde ocupacional. 

O candidato considerado inapto no exame médico admissional estará impedido de ser 

os exames médicos e 

se primeiramente à inspeção médica e logo após 

apresentar a documentação necessária para a posse ao Serviço de Pessoal da Funed. 

deverá entrar em contato com o Serviço de Segurança e Saúde do Trabalhador da 

3314-4835 para fazer 



 
Na data agendada, o candidato deverá comparecer no Serviço de Segurança e Saúde do 

Trabalhador da Funed (SSST)

apresentados original de resultado dos seguintes exames feitos às 

aprovado:  

a) hemograma completo;  

b) glicemia de jejum;  

c) urina rotina.  

d) Anti-HBS quantitativo  

e) ALT e AST 

Para a vaga Funed 02, conforme especificado nas atribuições do Anexo II, o candidato 

aprovado deverá declarar condição física compa

exames ou laudos complementares pela medicina do trabalho. 

Os exames deverão indicar, além do nome completo, o número do documento de identidade 

do candidato; a identificação dos profissionais que os realizaram; e a data de sua realização. 

No exame de urina rotina deverá constar que a urina foi colhida no referido

exame admissional não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem 

assinatura digitalizada, fotocopiados ou por fax. 

Orientações para Posse e Formalização do Contrato Administrativo

 

Para formalizar o contrato 
realização do exame admissional, 
equipe do SSST para o auditórioda Diretoria de Pesquisa  e 
seja apresentado à equipe do
e o original e cópia dos documentos solicitados abaixo
do edital: 

 
a) Carteira de Identidade;  

b) CPF;  

c) Título Eleitoral e Último Comprovante de Votação; 

d) Comprovante de Endereço Residencial; 

e) Último contracheque da instituição de origem (se foi servidor de outro órgão ou entidade 

estadual);  

f) Diploma ou declaração de escolaridade; 

g) 2 fotografias 3x4 recentes; 

h) Cadastro no PIS/PASEP;  

i) Certidão dos dependentes (menores 

candidato deverá comparecer no Serviço de Segurança e Saúde do 

(SSST), Rua Conde Pereira Carneiro, nº 80- Gameleira e 

apresentados original de resultado dos seguintes exames feitos às expensas do candidato 

Para a vaga Funed 02, conforme especificado nas atribuições do Anexo II, o candidato 

aprovado deverá declarar condição física compatível com a função, podendo ser exigidos 

exames ou laudos complementares pela medicina do trabalho.  

Os exames deverão indicar, além do nome completo, o número do documento de identidade 

do candidato; a identificação dos profissionais que os realizaram; e a data de sua realização. 

No exame de urina rotina deverá constar que a urina foi colhida no referido

exame admissional não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem 

assinatura digitalizada, fotocopiados ou por fax.  

Orientações para Posse e Formalização do Contrato Administrativo 

Para formalizar o contrato administrativo com a Fundação Ezequiel Dias,
realização do exame admissional, o candidato considerado apto, será encaminhado 

para o auditórioda Diretoria de Pesquisa  e Desenvolvimento, para que 
seja apresentado à equipe do Serviço de pessoal o resultado do exame médicoadmissional 
e o original e cópia dos documentos solicitados abaixo, conforme as vagas

Título Eleitoral e Último Comprovante de Votação;  

e de Endereço Residencial;  

Último contracheque da instituição de origem (se foi servidor de outro órgão ou entidade 

Diploma ou declaração de escolaridade;  

2 fotografias 3x4 recentes;  

 

Certidão dos dependentes (menores de 21 anos);  

 

candidato deverá comparecer no Serviço de Segurança e Saúde do 

Gameleira e deverão ser 

expensas do candidato 

Para a vaga Funed 02, conforme especificado nas atribuições do Anexo II, o candidato 

tível com a função, podendo ser exigidos 

Os exames deverão indicar, além do nome completo, o número do documento de identidade 

do candidato; a identificação dos profissionais que os realizaram; e a data de sua realização. 

No exame de urina rotina deverá constar que a urina foi colhida no referido laboratório. No 

exame admissional não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem 

administrativo com a Fundação Ezequiel Dias, logo após a 
considerado apto, será encaminhado pela 

Desenvolvimento, para que  
do exame médicoadmissional 

, conforme as vagas e requisito 7.3 

Último contracheque da instituição de origem (se foi servidor de outro órgão ou entidade 



 

j) Declaração de Bens da última declaração do Imposto de Renda; 

k) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para candidatos do sexo masculino; 

l) Certidão de nascimento ou de casamento; 

m) Comprovante de conta bancária do Banco do Brasil (conta corrente); 

n) Carteira de Trabalho, contendo o comprovante do primeiro emprego; 

o) Registro no Conselho de Classe, quando for o caso. 

p) Cartão de Vacina contendo os registros: Hepatite B, Dupla adulto (tét

Amarela e Tríplice Viral.  

 

O candidato que não apresentar, quando solicitado, qualquer um dos documentos 

especificados nos itens anteriores, bem como não comprovar qualquer um dos requisitos para 

investidura na função, não poderá as

processo.  

Belo Horizonte, 06 de outubro

 

Presidente da Fundação Ezequiel Dias

Declaração de Bens da última declaração do Imposto de Renda;  

Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para candidatos do sexo masculino; 

Certidão de nascimento ou de casamento;  

Comprovante de conta bancária do Banco do Brasil (conta corrente);  

Carteira de Trabalho, contendo o comprovante do primeiro emprego;  

Registro no Conselho de Classe, quando for o caso.  

Cartão de Vacina contendo os registros: Hepatite B, Dupla adulto (tétano e difteria), Febre 

 

O candidato que não apresentar, quando solicitado, qualquer um dos documentos 

especificados nos itens anteriores, bem como não comprovar qualquer um dos requisitos para 

investidura na função, não poderá assinar o contrato e será automaticamente eliminado do 

outubro de 2021. 

Dario Brock Ramalho 

Presidente da Fundação Ezequiel Dias 

 

Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para candidatos do sexo masculino;  

ano e difteria), Febre 

O candidato que não apresentar, quando solicitado, qualquer um dos documentos 

especificados nos itens anteriores, bem como não comprovar qualquer um dos requisitos para 

sinar o contrato e será automaticamente eliminado do 


