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EDITAL FUNED Nº 03/2021
Edital de seleção pública para contratação por tempo determinado para atender à necessidade 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 Dias.
A Fundação Ezequiel Dias – FUNED, elencada no Decreto Estadual 47.910 de 07 de abril de 2020, nos termos da Lei 23750 de 23/12/2020, bem como do Decreto n.º 48.097/20 tornam pública abertura de edital para fins de realização de Processo Seletivo Público Simplificado destinado à contratação
por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias, nos termos da legislação e das normas deste Edital.
1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Este Edital e a legislação aplicável regulamentam o recrutamento, a seleção, a contratação e a dispensa de profissionais por tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público, para exercício na FUNED.
1.2. Entende-se por contratação por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público as hipóteses consignadas no inciso VI do art. 3º da Lei Estadual 23.750/2020.
1.3. O Processo Seletivo Público Simplificado será regido por este Edital, seus Anexos, eventuais retificações e comunicados posteriores.
1.4. Este processo não gera direito a imediata contratação, mas sim possibilidade, observada a necessidade e conveniência da administração pública.
1.5. O prazo de validade do Processo Seletivo Público Simplificado – Edital FUNED nº 03/2021 será de doze meses, a partir da sua publicação, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de doze meses.
1.6. As contratações a que se refere este Edital serão extintas antes de se cessar a causa transitória de excepcional interesse, nos termos do art. 16, inciso III, da Lei 23750 de 23/12/2020.
1.7. O quadro de vagas, a descrição das funções atribuídas, pré-requisitos, remuneração e a formação exigida encontram-se no Anexo I deste Edital.
1.7.1 Para as vagas Funed 05, Funed 07, Funed 08, Funed 09, Funed 10, Funed 11 e Funed 12 disponíveis no anexo I a seleção será para fins de cadastro reserva.
1.7.2 Para a vaga FUNED 04 será exigido teste de aptidão física por se tratar de tarefas que exigem maior força muscular do candidato, conforme descrições das atividades constantes no anexo I.
1.8. Não poderão ser contratados por meio do Processo Seletivo Público Simplificado servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, nos termos do artigo 10.º da Lei
23750 de 23/12/2020. Excetuam-se os servidores enquadrados nas hipóteses previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República, desde que comprovada a compatibilidade dehorários.
1.9. O contratado será contribuinte do Regime Geral de Previdência Social e o contrato firmado é administrativo, que não gera vínculo empregatício de qualquer espécie entre o contratado e o Estado de Minas Gerais.
1.10. As vagas para o Processo Seletivo Público Simplificado serão ofertadas com equivalência remuneratória às carreiras do respectivo órgão contratante, nos termos da legislação vigente e do Anexo I.
2.DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital.
2.2. O período de inscrição para participação no processo seletivo será a partir
08:00 horas do dia 12 de novembro de 2021 às 18:00 horas do dia 26 de novembro de 2021, horário de Brasília, através dos links disponíveis no Anexo I.
2.3. A descrição das funções atribuídas e das áreas de formação de cada vaga estão descritas no Anexo I deste Edital.
2.4. A inscrição do candidato será realizada por meio de formulário eletrônico, disponibilizado no site da FUNED (www.funed.mg.gov.br), por meio de computador desktop, sem garantia de funcionalidade por outro meio, como celulares ou tablets.
2.5. Para realizar o preenchimento e envio do formulário de inscrição, o interessado deverá possui conta de G-Mail Google.
2.6. As informações relativas ao processo seletivo, tais como comunicados, retificações, erratas, resultados, dentre outros estarão disponíveis no site da FUNED.
2.7. A relação de documentos necessários para inscrição, conforme previsto nas etapas I e II deste Edital é a seguinte:
2.7.1. Cópia digitalizada dos diplomas, emitidos por instituição de ensino oficial, relativos à área de formação exigida para a vaga na qual o candidato se inscreveu e, quando for o caso, títulos, formações ou capacitações adicionais que estejam relacionadas as atribuições da vaga;
2.7.2. Cópia digitalizada de Carteira de Trabalho, declaração e/ou documentação equivalente, seguindo o exigido no pré requisito do Anexo I de cada vaga, que declare a data de admissão e rescisão de serviço e atividades desenvolvidas, fornecida pelo órgão ou instituição para qual o candidato prestou
serviço, em papel timbrado com assinatura e carimbo do responsável ou autoridade responsável/contratante, com vistas à comprovação da experiência profissional;
2.7.2.1. No caso de trabalhador autônomo, a análise será de acordo com a documentação apresentada que deverá conter no mínimo: duração da atividade, atividade desempenhada e comprovação conforme regulamentação da carreira pelo Conselho de Classe quando houver.
2.7.3. Cópia digitalizada do Registro no Conselho de Classe, quando for exigido no pré-requisito do cargo, conforme anexo I.
2.8. Os interessados não poderão se inscrever para mais de uma das vagas descritas no Anexo I, haja vista a previsão de realização de entrevistas de forma concomitante.
2.8.1. Será considerada válida a última inscrição realizada pelo candidato dentro do prazo conforme item 2.2, sendo as demais automaticamente eliminadas.
2.9. O interessado deverá conferir as informações e documentos incluídos nos campos específicos do formulário de inscrição e, ao submetê-lo, receberá mensagem automática de confirmação de envio.
2.10. A FUNED não se responsabiliza por inscrições não enviadas bem como qualquer etapa do processo por problemas de conexão, envio de e-mails, servidor ou demais problemas de ordem técnicasendo de exclusivaresponsabilidade do candidato.
2.11. Serão indeferidas as inscrições em desacordo com as normas deste
Edital.
2.12. Ao efetivar a inscrição, o candidato manifesta sua concordância com todas as regras deste Processo Seletivo Público Simplificado, tais como se encontram estabelecidas neste Edital e amparadas nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e convocações respectivas, realizadas na forma deste Edital, acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento.
2.13. O candidato é responsável por todas as informações prestadas durante o Processo Seletivo Público Simplificado e a constatação de irregularidades nas informações ou na documentação, em qualquer fase do Processo ou mesmo na vigência do contrato, implicará na exclusão do candidato ou rescisão contratual e aplicação de penalidades cabíveis.
2.14. Compete ao candidato o acompanhamento de todos os atos, informações e divulgações relativas a este Processo Seletivo Público Simplificado ao qual se submete, pelo sítio eletrônico www.funed.mg.gov.br.
2.15. A FUNED não se responsabiliza por informações não prestadas pelo candidato que venham a comprometer a continuidade de sua participação no processo seletivo, sua avaliação ou mesmo a formalização do contrato.
2.16. O prazo e condições de recurso são informados no item 5 deste Edital.
2.17. Não será cobrado nenhum valor a título de taxa de inscrição.
2.18. Todos os documentos devem estar em formato PDF e cada documento poderá ter o tamanho máximo especificado no formulário de inscrição.
3.DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAÇÃO
3.1. Para contratação, o profissional deverá comprovar as seguintes condições:
a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais correspondentes;
b) Ter idade mínima de 18 anos na data da assinatura do contrato;
c) Estar quite com a justiça eleitoral;
d) Estar quite com o serviço militar;
e) Apresentar atestado de aptidão física e mental;
f) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura;
g )Não ser aposentado por invalidez;
h) Não ter sofrido limitações de funções;
i) Não ter vínculo, por contrato temporário, com a administração pública, seus órgãos ou entidades, ainda que haja compatibilidade de horários, salvo nos casos de acumulação lícita, prevista no artigo 37 da Constituição Federal;
j) Comprovar habilitação específica para a vaga para a qual foi selecionado.
3.2 A comprovação dos itens acima será realizada no momento da contratação, através da conferência da documentação.
3.3 Durante a inscrição, o candidato deverá declarar que atende aos requisitos mínimos quando da contratação. Assim, a declaração pela não conformidade com algum dos incisos do item 3.1 poderá gerar eliminação automática do candidato.
4.DO PROCESSO SELETIVO
4.1. O Processo Seletivo Público Simplificado será composto por três etapas conforme ANEXO IV deste Edital. São elas:
4.1.1. 1ª Etapa: CANDIDATURA E HABILITAÇÃO – Nessa etapa, o candidato deverá preencher as informações pessoais e dados curriculares em formulário eletrônico e, em seguida, anexar a documentação listada no item 2.7. Esta etapa tem caráter eliminatório.
4.1.1.1. A análise dos documentos será realizada pela Comissão do Processo Seletivo que será composta por pelo menos 3 (três) servidores públicos: um membro da área técnica e outro da unidade setorial de recursos humanos, ambos do órgão ou entidade contratante, e por último, preferencialmente,
um psicólogo. Caso não tenha psicólogo, o terceiro membro deverá ser indicado pela unidade setorial de recursos humanos. A comissão conferirá se as inscrições obedecem às exigências de prazo, condições, documentos e itens expressos neste Edital.
4.1.1.2. A FUNED deverá formalizar a Comissão do Processo Seletivo conforme especificado no item 4.1.1.1 para analisar os documentos dos candidatos referentes às suas vagas, por meio de Portaria.
4.1.2. 2ª Etapa: ANÁLISE DE CURRÍCULO E TÍTULOS - Consiste em Análise de Currículo e Títulos para verificação das informações prestadas relativas a experiência acadêmica e profissional, que deverão estar em conformidade com as atribuições da vaga. Esta etapa tem caráter apenas
classificatório.
4.1.2.1. A etapa de análise de currículo e títulos terá como valor máximo 100 pontos conforme Anexo II deste Edital.
4.1.2.2. A análise dos documentos será realizada pela comissão descrita no item 4.1.1.1, que atribuirá pontuação conforme os critérios estabelecidos no Anexo II.
4.1.2.3. Serão pontuadas apenas as experiências profissionais informadas pelo candidato que sejam compatíveis com as atribuições da vaga selecionada e que excedam o tempo de experiência obrigatória exigida na etapa de Candidatura e Habilitação, se for o caso.
4.1.2.4. Não serão consideradas para efeito de experiência profissional a realização de estágios (acadêmico e profissionais), experiência de bolsista de mestrado e doutorado, bolsista de pesquisa, docência e a atuação em empresa júnior.
4.1.2.5. O candidato poderá participar do Processo Seletivo Público Simplificado mesmo não obtendo pontuação nas experiências profissionais e acadêmicas, uma vez atendidos os pré-requisitos contidos no Anexo I.
4.1.2.6. No caso de candidatos concorrentes à mesma vaga e com igual pontuação na 2ª etapa, será utilizado como critério de desempate a idade e será melhor classificado o candidato de maior idade. Permanecendo o empate, o 2º critério de desempate será o candidato que obtiver maior pontuação na
experiência.
4.1.2.7. O resultado final do processo seletivo simplificado será publicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais e a lista dos candidatos habilitados na 1ª etapa e a classificação dos candidatos de acordo com as notas obtidas na 2ª etapa serão divulgadas no link do site: http://www.funed.mg.gov.
br/.
4.1.2.8. Serão classificados para participação na próxima etapa, os 03 (três) candidatos com maior pontuação na 2ª etapa por vaga, podendo ser menos, caso não haja o número de candidatos suficientes.
4.1.3. 3 ª Etapa: ENTREVISTA –Consiste em realizar a entrevista com os candidatos aptos, em busca de informações e evidências sobre a trajetória profissional do candidato, para identificar quais comportamentos e resultados obteve, bem como agiu em determinadas situações profissionais, sendo esta
etapa de caráter classificatório e eliminatório. As entrevistas ocorrerão no período entre 10 a 18/01/2022.
4.1.3.1. As entrevistas serão realizadas pela comissão descrita no item 4.1.1.1, que atribuirá pontuação conforme os critérios estabelecidos pelo Decreto
48.097/20 e Anexo III deste Edital:
a) Iniciativa e comportamento proativo no âmbito de atuação;
b) Conhecimento e domínio de conteúdo da área de atuação;
c) Capacidade de trabalho em equipe;
d) Habilidade de comunicação.
4.1.3.2. A avaliação dos critérios do item 4.1.3.1 será feita com base no Anexo III, sendo que a nota final desta etapa resultará da média das notas atribuídas pelos avaliadores.
4.1.3.3. Para a seleção de candidatos, referente à vaga Funed 01, especificada no Anexo I, as entrevistas serão realizadas parcialmente em inglês para fins de avaliação dos critérios estabelecidos nas letras b) e d) do item 4.1.3.1.
4.1.3.4. Os candidatos serão convocados para a entrevista com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis por meio do endereço eletrônico informado no ato do cadastro, bem como será publicizado no sítio eletrônico http://www.funed.mg.gov.br/.
4.1.3.5. A entrevista será realizada por meio de videoconferência, sendo de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, tal como computador, internet e aplicativo a ser informado.
4.1.3.6. A data e o horário das entrevistas serão informados aos candidatos por meio do endereço eletrônico indicado no ato do cadastro, bem como será publicizado no sítio eletrônico http://www.funed.mg.gov.br/
4.1.3.7. Para participar da entrevista, o candidato deverá se identificar exibindo original da carteira de identidade ou outro documento oficial que contenha foto para conferência da Comissão Avaliadora.
4.1.3.8. As entrevistas serão individuais, gravadas em áudio e/ou vídeo.
4.1.3.9. O não comparecimento do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nos casos em que não houver aprovados nesta etapa, a Divisão de Gestão de Pessoas da Funed poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.
4.1.3.10. A tolerância para comparecimento à entrevista será de no máximo 15 (quinze) minutos do horário agendado. O atraso superior a 15 (quinze) minutos implicará automaticamente na eliminação do candidato. Nesse caso, a Divisão de Gestão de Pessoas da Funed poderá convocar para entrevista
o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.
4.1.3.11. A entrevista terá duração máxima de 45 minutos.
4.1.4. Para ser considerado habilitado na etapa da Entrevista, o candidato deverá alcançar no mínimo 60% (sessenta por cento) da pontuação prevista desta etapa e obter pontuação em todos os indicadores previstos no Anexo III deste Edital.
4.1.4.1. O candidato inabilitado na etapa da Entrevista, será eliminado automaticamente do processo.
4.1.5. Na hipótese de não haver candidato habilitado na etapa da Entrevista, a Divisão de Gestão de Pessoas da Funed poderá convocar para a entrevista os trêspróximos candidatos classificados na 2ª Etapa ou quantidade inferior de candidatos, caso não haja três, para participação na entrevista.
4.1.6. A nota final dos candidatos, adotada para efeitos de classificação final, será composta pelo somatório da pontuação obtida na 2ª etapa e na 3ª etapa. Será selecionado o candidato que obtiver maior pontuação total.
4.1.7. No caso de candidatos concorrentes à mesma vaga e com igual pontuação na classificação final, será utilizado como critério de desempate a idade e será melhor classificado o candidato de maior idade.Permanecendo o empate, o 2º critério de desempate será o candidato que obtiver maior pontuação no requisito conhecimento e domínio do conteúdo da área de atuação.
4.1.8. O resultado final do Processo Seletivo Público Simplificado será publicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais e no site http://www.funed.mg.gov.br/.
4.1.9. Caso não ocorra candidatos habilitados na 1ª etapa ou candidatos suficientes para o preenchimento das vagas, poderá haver abertura de novo período de inscrição para as vagas não preenchidas.
4.1.10. Após a publicação do resultado final, as respectivas convocações para posse dos candidatos selecionados serão divulgadas no site http://www.funed.mg.gov.br/.
5.DOS RECURSOS
5.1. O candidato poderá interpor recurso em qualquer etapa do processo. O recurso deverá ser encaminhado por meio do e-mail:funed.psps@funed.mg.gov.br em até 2 (dois) dias úteis, a partir do primeiro dia útil após a divulgação dos resultados de cada etapa do Processo Seletivo Público Simplificado,
conforme o cronograma do anexo IV. Os recursos serão recebidos nos horários de 08:00 às 18:00 horas.
5.2. O requerimento deverá ser preenchido eletronicamente e encaminhado em formulário próprio disponibilizado no período com a fundamentação referente apenas à etapa selecionada para o recurso, e os documentos adicionais que julgar pertinentes (se houver), deverão ser digitalizados e anexados
em formato PDF ao e-mail e em arquivo único.
5.3. O deferimento ou indeferimento do recurso será informado ao candidato pela respectiva comissão pelo sítio eletrônico http://www.funed.mg.gov.br/em até 05 (seis) dias úteis a contar da data posterior ao encerramento do prazo recursal.
5.4. O prazo a que se refere ao item 5.1 iniciará no primeiro dia útil após a publicação do resultado referente ao Processo Seletivo Público Simplificado conforme o cronograma do anexo IV.
5.5. Não serão considerados os recursos registrados fora do prazo ou encaminhados de forma diversa do disposto no item 5 deste edital.
6.DOS EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS
6.1. Durante o período da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), o exame admissional seguirá as orientações da Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº190.
6.2. Para posse do candidato selecionado, o exame admissional será realizado pelo Serviço de Segurança e Saúde do Trabalhador da Funed, que emitirá atestado de saúde ocupacional.
6.3. O candidato considerado inapto no exame médico admissional estará impedido de ser contratado e, neste caso, será convocado o próximo candidato aprovado.
6.4. Para realização de exame admissional, o candidato deverá apresentar os exames listados no item 6.4.1 e deverá submeter-se à inspeção médica.
6.4.1. Na data agendada, deverão ser apresentados original de resultado dos seguintes exames feitos às expensas do candidato aprovado:
a) hemograma completo;
b) glicemia de jejum;
c) urina rotina.
d) Anti-HBS quantitativo
e) ALT e AST
6.4.2 Para as vagas Funed 01 e Funed 04, conforme especificado nas atribuições do Anexo I, o candidato aprovado deverá declarar condição física compatível com a função, podendo ser exigidos exames ou laudos complementares pela medicina do trabalho.
6.4.2.1. 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 assinatura digitalizada, fotocopiados ou por fax.
7.DA CONTRATAÇÃO
7.1. O contrato terá prazo de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 12 (doze) meses conforme Lei 23750/2020 Artigos 3º e 5º.
7.2. O candidato convocado para contratação que não se apresentar para a realização de exame admissional, na data e horário agendados, e ou manifestar recusa em assinar o contrato, a partir da data de convocação, será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo Simplificado, e o próximo
candidato classificado será convocado para sua vaga, obedecendo a ordem de classificação final.
7.3. Para formalizar o contrato administrativo com o órgão ou entidade de exercício o candidato selecionado deverá apresentar original e cópia de:
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 de 21 anos);
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 (tétano e difteria), Febre Amarela e Tríplice Viral.

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202111112330540142.
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7.4. O candidato que não apresentar, quando solicitado, qualquer um dos documentos especificados nos itens anteriores deste Edital, bem como não comprovar qualquer um dos requisitos para investidura na função, não poderá assinar o contrato e será automaticamente eliminado do processo.
8.DA EXTINÇÃO, DO TÉRMINO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
8.1. O contrato celebrado será extinto, sem direito a indenizações de qualquer espécie:
a)Pelo término do prazo contratual;
b)Por iniciativa do contratado;
c)Pela extinção da causa transitória justificadora da contratação;
d)Por descumprimento de cláusula contratual pelo contratado, mediante procedimento administrativo disciplinar e garantida a ampla defesa.
8.1.1. Nos casos dos itens b e c do item anterior a extinção será precedida de comunicação à parte interessada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 16, da Lei 23750 de 23/12/2020.
8.1.2O contrato será rescindido, ainda, em caso de infração disciplinar comprovada nos termos da Lei 23750 de 23/12/2020 e Lei n.º 869/52.
8.2Na extinção, no término e na rescisão serão pagos os dias trabalhados, o décimo terceiro salário proporcional e demais direitos previstos no parágrafo único do art. 15 da Lei 23750 de 23/12/2020.
9.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. As publicações oficiais referentes ao Processo Seletivo Público Simplificado de que trata este Edital estarão disponíveis no site http://www.funed.mg.gov.br/
9.2. A classificação do candidato não garante sua convocação e contratação imediata, observada a legislação vigente, a ordem de classificação e o preenchimento das vagas ofertadas.
9.3. No decorrer do processo seletivo, caso ocorra um aumento no número de vagas ofertadas neste Edital, os candidatos que foram classificados na 3ª fase, mas não foram convocados para assinatura de contrato, poderão ser chamados, de acordo com a ordem de classificação, observado o período de
validade do presente processo, ficando dispensada a republicação do Edital. 9.4. Na situação de não haver mais candidatos classificados na 3ª fase do Processo Seletivo, desde que durante a vigência do Edital, poderão ser convocados mais 3 candidatos habilitados na 2ª fase para realização de entrevista,
observada a ordem de classificação.
9.5. Os prazos estabelecidos neste Edital terão início no primeiro dia útil subsequente ao da divulgação dos atos, sendo preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento de qualquer exigência ou prazo estabelecido.
9.6. Recomenda-se aos candidatos a leitura atenta da Lei n.º Lei 23750 de 23/12/2020, e do Decreto n.º 48.097/20, que a regulamenta, e que tratam das contratações, pela administração estadual, para atendimento a necessidades excepcionais, emergenciais e temporárias.
9.7. O Anexo I deste Edital relaciona o quantitativo de vagas de contratos administrativos temporários.
9.8. É de responsabilidade do candidato manter suas informações cadastrais atualizadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo.
9.9. As dúvidas do processo seletivo deverão ser encaminhadas para funed.psps@funed.mg.gov.br.
9.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Divisão de Gestão de Pessoas da Funed.
Belo Horizonte, 11 de novembro de 2021.
Dario Brock Ramalho
Presidente da Fundação Ezequiel Dias
ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS CARGOS EQUIVALENTES, REMUNERAÇÃO, ATIVIDADES, CATEGORIAS PROFISSIONAIS E PRÉREQUISITOS
FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
REMUNERAÇÃO
CARREIRAEQUIVALENTE
ESCOLARIDADE
CARGAHORÁRIA
ATRIBUIÇÕES
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
BRUTA
1.Graduação em Sistema de Informação
ou Ciência da Computação ou Engenha° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e impulsionar a adoção de políticas de segurança ria de Sistemas ou Engenharia da Com3464,43 + GIEFS
40
horas
cumpridas
de
da
informação
e
conformidade
com
a
LGPD;
°
Implantar
e
operar
soluções
tecnológicas
de
segurança
defensiva
em
camadas;
putação ou Processamento de Dados ou
Analista e Pesquisador de +R$53,00/dia, referente à Nível superior
acordo com a necessi- Integrar sistemas e soluções de segurança da informação; ° Desenvolver e manter controles de segurança da informação; Monito- Desenvolvimento de Sistema ou Análise
Saúde e Tecnologia – APST
ajuda de custo por dia efedade
do
serviço
rar
ameaças
tecnológicas
externas
e
internas;°
Elaborar
e
executar
planos
de
ações
de
mitigatórios
de
ameaças;
Planejar,
entregar
e Desenvolvimento de Sistemas ou Gestivamente trabalhado
e garantir a blindagem de soluções de TI; ° Acompanhar continuamente o cenário de segurança global.
tão da Tecnologia da Informação ou Rede
de Computadores ou Banco de Dados ou
Sistema para Internet.
FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
REMUNERAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS
ESCOLARIDADE
CARGAHORÁRIA
ATRIBUIÇÕES
BRUTA
OBRIGATÓRIOS
1.Graduação em Sistema de Informação ou Ciência da Computação ou
de Sistemas ou Engenha° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e impulsionar a adoção de políticas de segurança Engenharia
3464,43 + GIEFS
da Computação ou Processamento
40 horas cumpridas de da informação e conformidade com a LGPD; ° Implantar e operar soluções tecnológicas de segurança defensiva em camadas; Inte- ria
Analista e Pesquisador de +R$53,00/dia, referente à Nível superior
de Dados ou Desenvolvimento de Sisacordo
com
a
necessigrar
sistemas
e
soluções
de
segurança
da
informação;
°
Desenvolver
e
manter
controles
de
segurança
da
informação;
Monitorar
Saúde e Tecnologia – APST
ajuda de custo por dia efetiou Análise e Desenvolvimento
dade do serviço
ameaças tecnológicas externas e internas;° Elaborar e executar planos de ações de mitigatórios de ameaças; Planejar, entregar e tema
vamente trabalhado
de Sistemas ou Gestão da Tecnologia
garantir a blindagem de soluções de TI; ° Acompanhar continuamente o cenário de segurança global.
da Informação ou Rede de Computadores ou Banco de Dados ou Sistema
para Internet.
CARREIRAEQUIVALENTE

FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
REMUNERAÇÃO BRUTA
ESCOLARIDADE
CARGAHORÁRIA
ATRIBUIÇÕES
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
1.Graduação em Sistema de Informação ou
° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e impulsionar a Ciência
da Computação ou Engenharia de
adoção de políticas de segurança da informação e conformidade com a LGPD; ° Implantar e operar
ou Engenharia da Computação ou
3464,43 + GIEFS +R$53,00/dia,
40 horas cumpridas de soluções tecnológicas de segurança defensiva em camadas; Integrar sistemas e soluções de segu- Sistemas
Analista e Pesquisador de referente
Processamento
de Dados ou Desenvolvià ajuda de custo por dia efe- Nível superior
acordo com a necessidade rança da informação; ° Desenvolver e manter controles de segurança da informação; Monitorar mento de Sistema
Saúde e Tecnologia – APST
Análise e Desenvolvitivamente trabalhado
do serviço
ameaças tecnológicas externas e internas;° Elaborar e executar planos de ações de mitigatórios de mento de Sistemas ou
ou Gestão da Tecnologia
ameaças; Planejar, entregar e garantir a blindagem de soluções de TI; ° Acompanhar continuamente da Informação ou Rede
de Computadores ou
o cenário de segurança global.
Banco de Dados ou Sistema para Internet.
CARREIRAEQUIVALENTE

FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
REMUNERAÇÃO
ESCOLARIDADE
CARGAHORÁRIA
ATRIBUIÇÕES
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
BRUTA
1.Graduação em Sistema de Informação
ou Ciência da Computação ou Engenha° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e impulsionar a adoção de políticas de segurança ria de Sistemas ou Engenharia da Com3464,43
+
GIEFS
40
horas
cumpridas
de
da
informação
e
conformidade
com
a
LGPD;
°
Implantar
e
operar
soluções
tecnológicas
de
segurança
defensiva
em
camadas;
putação ou Processamento de Dados ou
Analista e Pesquisador de +R$53,00/dia, referente à
acordo com a necessi- Integrar sistemas e soluções de segurança da informação; ° Desenvolver e manter controles de segurança da informação; Monito- Desenvolvimento de Sistema ou Análise
Saúde e Tecnologia – APST ajuda de custo por dia efeti- Nível superior
dade
do
serviço
rar
ameaças
tecnológicas
externas
e
internas;°
Elaborar
e
executar
planos
de
ações
de
mitigatórios
de
ameaças;
Planejar,
entregar
e Desenvolvimento de Sistemas ou Gesvamente trabalhado
e garantir a blindagem de soluções de TI; ° Acompanhar continuamente o cenário de segurança global.
tão da Tecnologia da Informação ou Rede
de Computadores ou Banco de Dados ou
Sistema para Internet.
CARREIRAEQUIVALENTE

FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
REMUNERAÇÃO BRUTA
ESCOLARIDADE
CARGAHORÁRIA
ATRIBUIÇÕES
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
1.Graduação em Sistema de Informação ou
° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e impulsionar a Ciência
da Computação ou Engenharia de
adoção de políticas de segurança da informação e conformidade com a LGPD; ° Implantar e operar
ou Engenharia da Computação ou
3464,43 + GIEFS +R$53,00/dia,
40 horas cumpridas de soluções tecnológicas de segurança defensiva em camadas; Integrar sistemas e soluções de segu- Sistemas
Analista e Pesquisador de referente
Processamento de Dados ou Desenvolvià
ajuda
de
custo
por
dia
efeNível
superior
acordo
com
a
necessidade
rança
da
informação;
°
Desenvolver
e
manter
controles
de
segurança
da
informação;
Monitorar
Saúde e Tecnologia – APST
mento
de
Sistema ou Análise e Desenvolvitivamente trabalhado
do serviço
ameaças tecnológicas externas e internas;° Elaborar e executar planos de ações de mitigatórios de mento de Sistemas
ou Gestão da Tecnologia
ameaças; Planejar, entregar e garantir a blindagem de soluções de TI; ° Acompanhar continuamente da Informação ou Rede
de Computadores ou
o cenário de segurança global.
Banco de Dados ou Sistema para Internet.
CARREIRAEQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

CARREIRAEQUIVALENTE
Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

VAGAS

1

VAGAS

1

VAGAS

1

VAGAS

1

VAGAS

1

FUNED 05– Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico de Redes e Telecomunicações
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
ESCOLARIDADE

1700,03 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente à Nível médio técnico
ajuda de custo por dia
efetivamente trabalhado

CARGAHORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

° Monitorar o ambiente de rede e executar as rotinas pré-estabelecidas de administração de ambiente de TI;
° Identificar e corrigir desvios relacionados a recursos de rede; Operar, realizar testes e homologar recursos de rede;
1.Curso técnico Informática, ou Prograprocedimentos de segurança, pré-definidos, para ambiente de rede;
40 horas cumpridas de °° Executar
ou Desenvolvimento de sisteInstalar, programar, configurar e customizar os recursos de rede, de acordo com os procedimentos operacionais e padrões mação
acordo com a necessi- técnicos
mas ou Processamento de dados ou redes
pré-definidos;
dade do serviço
decomputadores ou banco de dados ou
° Instalar, configurar e disponibilizar softwares aplicativos e plataformas operacionais em rede local;
Telecomunicações
° Instalação de infraestrutura para rede e telefônica (Cabeamento);
° Suporte a usuários remoto e local

FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
REMUNERAÇÃO BRUTA
ESCOLARIDADE
CARGAHORÁRIA
ATRIBUIÇÕES
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
1.Graduação em Sistema de Informação ou
° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e impulsionar a Ciência
da Computação ou Engenharia de
adoção de políticas de segurança da informação e conformidade com a LGPD; ° Implantar e operar
ou Engenharia da Computação ou
3464,43 + GIEFS +R$53,00/dia,
40 horas cumpridas de soluções tecnológicas de segurança defensiva em camadas; Integrar sistemas e soluções de segu- Sistemas
Analista e Pesquisador de referente
Processamento
de Dados ou Desenvolvià ajuda de custo por dia efe- Nível superior
acordo com a necessidade rança da informação; ° Desenvolver e manter controles de segurança da informação; Monitorar mento de Sistema
Saúde e Tecnologia – APST
Análise e Desenvolvitivamente trabalhado
do serviço
ameaças tecnológicas externas e internas;° Elaborar e executar planos de ações de mitigatórios de mento de Sistemas ou
ou Gestão da Tecnologia
ameaças; Planejar, entregar e garantir a blindagem de soluções de TI; ° Acompanhar continuamente da Informação ou Rede
de Computadores ou
o cenário de segurança global.
Banco de Dados ou Sistema para Internet.
CARREIRAEQUIVALENTE

VAGAS

CR

VAGAS

1

FUNED 06 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Administração
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/xw2WfHZdPsYMpGaf7

CARREIRAEQUIVALENTE REMUNERAÇÃO BRUTA

Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

ESCOLARIDADE

1700,03 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente à Nível médio técnico
ajuda de custo por dia
efetivamente trabalhado

PRÉ-REQUISITOS
ATRIBUIÇÕES
OBRIGATÓRIOS
° Preparar relatórios, formulários e planilhas, por meio de coleta de dados e execução de cálculos; Confeccionar organogramas,
fluxogramas e cronogramas;
° Auxiliar na elaboração de manuais técnicos;
- Participar de equipe de projetos, pesquisas ou gerencial, dando suporte às atividades de planejamento, organização e execução;
° Elaborar quadros demonstrativos e apresentações relativos aos trabalhos desenvolvidos na área;
° Exercer controles financeiros, contratuais e contábeis do setor;
° Desenvolver atividades de rotina no acompanhamento de processos administrativos, de aquisição e jurídicos;
° Coordenar tarefas específicas desenvolvidas em equipe;
40 horas cumpridas de ° Registrar e auxiliar no controle da movimentação dos bens patrimoniados.
acordo com a necessi- ° Realizar atividades de suporte técnico e administrativo nas áreas de gestão, planejamento, elaboração, análise, avaliação, execu- 1.Curso Técnico em Administração.
dade do serviço
ção, bem como executar atividades correlatas na respectiva área de formação técnico-profissional, compatíveis com o nível intermediário de escolaridade no âmbito de atuação da FUNED.
° Analisar processos de compra, realizando as devidas conferências do processo logo após a definição de modalidade, auxiliar
na elaboração de Editais de Licitação e atestados de utilização das minutas padrões de acordo com a análise realizada, auxiliar
na elaboração de contratos e condução da celebração destes nas suas diversas modalidades: Pregão, Dispensa de Licitação, Inexigibilidade de Licitação, Registro de Preço, analisar processo de compra, bem como da necessidade da elaboração do termo de
contrato, Auxiliar na elaboração de termos aditivos, realizar Publicações no Diário Oficial de Minas Gerais, fazer lançamento de
informações no Portal de Compras do Estado (Gerar número de contrato, publicação e apostilamentos), outras atividades correlatas a função.
CARGAHORÁRIA

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202111112330540143.

VAGAS

03
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FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
REMUNERAÇÃO BRUTA
ESCOLARIDADE
CARGAHORÁRIA
ATRIBUIÇÕES
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
1.Graduação em Sistema de Informação ou
° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e impulsionar a Ciência
da Computação ou Engenharia de
adoção de políticas de segurança da informação e conformidade com a LGPD; ° Implantar e operar
ou Engenharia da Computação ou
3464,43 + GIEFS +R$53,00/dia,
40 horas cumpridas de soluções tecnológicas de segurança defensiva em camadas; Integrar sistemas e soluções de segu- Sistemas
Analista e Pesquisador de referente
Processamento de Dados ou Desenvolvià
ajuda
de
custo
por
dia
efeNível
superior
acordo
com
a
necessidade
rança
da
informação;
°
Desenvolver
e
manter
controles
de
segurança
da
informação;
Monitorar
Saúde e Tecnologia – APST
mento
de
Sistema ou Análise e Desenvolvitivamente trabalhado
do serviço
ameaças tecnológicas externas e internas;° Elaborar e executar planos de ações de mitigatórios de mento de Sistemas
ou Gestão da Tecnologia
ameaças; Planejar, entregar e garantir a blindagem de soluções de TI; ° Acompanhar continuamente da Informação ou Rede
de Computadores ou
o cenário de segurança global.
Banco de Dados ou Sistema para Internet.
CARREIRAEQUIVALENTE

CARREIRAEQUIVALENTE REMUNERAÇÃO BRUTA

Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

FUNED 07 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em CFTV
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/xw2WfHZdPsYMpGaf7
CARGAHORÁRIA
ATRIBUIÇÕES
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
°Auxiliar na instalação, controle e execução de manutenções em instalações de equipamentos de sistema de circuito fechado de
televisão, controle de acesso e sistemas de alarmes em segurança patrimonial.
°Auxiliar a gestão da área na fiscalização da execução dos contratos de segurança e dar apoio nas atividades de proteção das
instalações físicas e de pessoas. Ter alto grau de atenção e manejo com os equipamentos e acessórios de segurança, entendendo o
do sistema. Realizar análise de riscos e desenho de processos relacionados à segurança;
40 horas cumpridas de funcionamento
1.Curso Técnico em eletrônica ou teleco° Realizar vistorias, bem como relatórios de não conformidades em relação às unidades, realizando intervenções a fim de padro- municações
acordo com a necessi- nizar,
e
regularizar e garantir o cumprimento das medidas de segurança adotadas pela fundação;
dade do serviço
2.Registro
no CRT.
° Garantir a operação plena do CFTV, controle de acesso e alarmes;
° Gerir dados referente a sinistros e atividades realizadas a fim de gerar indicadores da área de segurança que norteie planos de
ações de forma preventiva;
° Realizar demais atividades administrativas que estejam relacionadas à sua formação, sejam pertinentes à sua área de lotação e
de sua responsabilidade.

ESCOLARIDADE

1700,03 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente à Nível médio técnico
ajuda de custo por dia
efetivamente trabalhado

FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
REMUNERAÇÃO BRUTA
ESCOLARIDADE
CARGAHORÁRIA
ATRIBUIÇÕES
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
1.Graduação em Sistema de Informação ou
° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e impulsionar a Ciência
da Computação ou Engenharia de
adoção de políticas de segurança da informação e conformidade com a LGPD; ° Implantar e operar
ou Engenharia da Computação ou
3464,43 + GIEFS +R$53,00/dia,
40 horas cumpridas de soluções tecnológicas de segurança defensiva em camadas; Integrar sistemas e soluções de segu- Sistemas
Analista e Pesquisador de referente
Processamento
de Dados ou Desenvolvià ajuda de custo por dia efe- Nível superior
acordo com a necessidade rança da informação; ° Desenvolver e manter controles de segurança da informação; Monitorar mento de Sistema
Saúde e Tecnologia – APST
Análise e Desenvolvitivamente trabalhado
do serviço
ameaças tecnológicas externas e internas;° Elaborar e executar planos de ações de mitigatórios de mento de Sistemas ou
ou Gestão da Tecnologia
ameaças; Planejar, entregar e garantir a blindagem de soluções de TI; ° Acompanhar continuamente da Informação ou Rede
de Computadores ou
o cenário de segurança global.
Banco de Dados ou Sistema para Internet.
CARREIRAEQUIVALENTE

CARREIRAEQUIVALENTE

FUNED 08 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Compras
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/xw2WfHZdPsYMpGaf7

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

CARGAHORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

° Prestar assistência nas atividades relacionadas à aquisição de itens de materiais e serviços para produção de medicamentos, análises e exames laboratoriais, pesquisa e desenvolvimento;
° Acompanhamento, Execução e Controle dos Processos de Compra;
° Auxiliar no agrupamento de itens relacionados a indústria farmacêutica e de laboratório no planejamento de compras, acompa40 horas cumpridas de nhar o cronograma, execução e avaliação dos resultados destes itens, propondo melhorias para maior abastecimento da Fundação,
acordo com a necessi- seguindo as diretrizes de planejamento de compra.
dade do serviço.
° Atualizar catálogo de fornecedores com linha de fornecimento da área de indústria farmacêutica e de laboratório, aprimorar a
pesquisa de mercado dentro da linha de fornecimento supracitada, atualização e utilização da base de dados de orçamentos e Banco
de negócios Públicos.
° Orientar na elaboração de especificações técnicas, dar treinamentos, elaborar procedimentos, revisar o fluxo do processo de compra, levantar indicadores de processo e outras atividades.

3464,43 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente
Analista e Pesquisador de à ajuda
Nível superior
Saúde e Tecnologia – APST
de custo por dia
efetivamente trabalhado.

PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS
1.Graduação em Farmácia ou Biologia ou Química ou Engenharia Química e
2.Experiência profissional de 1 ano
em processo Indústria farmacêutica ou
laboratório;
A comprovação de Experiência para
esta vaga deverá ser através de carteira
assinada OU Declaração da instituição
contendo as atividades desenvolvidas
pelo profissional seguindo as orientações do requisito 2.7.2 do edital.

VAGAS

1

VAGAS

CR

VAGAS

1

VAGAS

CR

FUNED 09 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Compras
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/xw2WfHZdPsYMpGaf7
CARREIRAEQUIVALENTE

Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

CARGAHORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

° Desenvolver atividades relacionadas à compra de matérias-primas, equipamentos, materiais de laboratório, insumos básicos e contratação de serviços: controlando, executando os processos de compra e acompanhando os resultados
40 horas cumpridas de segundo as diretrizes do planejamento de compra.
acordo com a necessi- ° Contato com fornecedores, negociando condições comerciais e aprimorando as solicitações de propostas de
dade do serviço
orçamentos;
° Utilizações do catálogo de fornecedores, base de dados de orçamentos e Banco de negócios Públicos na pesquisa de
mercado.

1700,03 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente à Nível médio técnico
ajuda de custo por dia
efetivamente trabalhado

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Curso Técnico em Administração ou Técnico em Química ou Técnico em Farmácia ou
Técnico em Biotecnologia.
2.Experiência: Para o Curso técnico em
administração experiência de 1 ano em rotina
administrativa. Para os cursos de Técnico em
Química, Técnico em Farmácia e Técnico em
Biotecnologia experiência profissional de 1
ano em processo Indústria farmacêutica ou
laboratório.
*A comprovação de Experiência para esta
vaga deverá ser através de carteira assinada
OU Declaração da instituição contendo as
atividades desenvolvidas pelo profissional
seguindo as orientações do requisito 2.7.2
do edital.

CR

FUNED 10 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Gestão da Qualidade
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/qZNbzePaHKVTc3ns7
CARREIRAEQUIVALENTE

Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

CARGAHORÁRIA

PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS

ATRIBUIÇÕES

° Monitorar e cadastrar Controles de Mudança da Diretoria Industrial;
° Compilar os pareceres técnicos emitidos e organizar os arquivos eletrônicos referentes aos Controles de mudança (CMs);
- Monitorar os prazos de emissão de parecer técnico, elaboração do plano de ação e cumprimento dos planos de ação de CMs;
° Imprimir, organizar, digitalizar e arquivar a documentação de qualidade da vacina meningocócica C;
- Emitir cadernos de registro de atividades e auxiliar na verificação desses cadernos para arquivamento;
° Compilar os dados para elaboração da Revisão da Qualidade de Produtos e auxiliar na elaboração do relatório;
-Arquivar e manter organizados os arquivos físicos e eletrônicos de ordens de produção e documentos relacionados às atividades do serviço;
° Auxiliar no monitoramento do cumprimento dos planos de ação referentes ao processo de Tratamento de Não Conformidades, assim como
40 horas cumpridas de auxiliar no monitoramento desses registros, especificamente no recolhimento de assinaturas, digitalização e arquivamento;
acordo com a necessi- ° Elaborar ou revisar procedimentos e fluxos de processo das atividades sob sua responsabilidade;
dade do serviço
° Atender solicitações de cadastro de Especificações do Requisito do Usuário (ERU) assim como a impressão desses e encaminhamento.
° Receber e preparar documentos para arquivamento físico ou eletrônico e fazer a gestão de sua organização
° Digitar, formatar e corrigir protocolos, procedimentos, relatórios gerenciais e documentos variados, cumprindo todo procedimento necessário referente aos mesmos;
° Participar no apoio à implementação e manutenção de certificações e acreditações;
° Acompanhar e participar de pesquisas e levantamentos de dados, elaborando planilhas e gráficos;
° Conferir e lançar dados via sistemas informatizados, realizar requisições e outros relacionados;
° Realizar demais atividades administrativas que estejam relacionadas à sua formação, sejam pertinentes à sua área de lotação e de sua
responsabilidade.

1700,03 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente
à ajuda de custo por dia Nível médio técnico
efetivamente trabalhado

VAGAS

1. Curso técnico em qualquer
área e
2. Experiência profissional de
1 ano em gestão ou garantia da
qualidade.
*A comprovação de Experiência
para esta vaga deverá ser através
de carteira assinada OU Declaração da instituição contendo as
atividades desenvolvidas pelo
profissional seguindo as orientações do requisito 2.7.2 do edital.

CR

FUNED 03 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de Segurança da Informação Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
CARREIRAEQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO BRUTA

ESCOLARIDADE

3464,43 + GIEFS +R$53,00/dia,
Analista e Pesquisador de referente
à ajuda de custo por dia efe- Nível superior
Saúde e Tecnologia – APST
tivamente trabalhado

CARGAHORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

° Atuar na elaboração e execução de planos de ações de mitigatórios de ameaças e impulsionar a
adoção de políticas de segurança da informação e conformidade com a LGPD; ° Implantar e operar
40 horas cumpridas de soluções tecnológicas de segurança defensiva em camadas; Integrar sistemas e soluções de seguacordo com a necessidade rança da informação; ° Desenvolver e manter controles de segurança da informação; Monitorar
do serviço
ameaças tecnológicas externas e internas;° Elaborar e executar planos de ações de mitigatórios de
ameaças; Planejar, entregar e garantir a blindagem de soluções de TI; ° Acompanhar continuamente
o cenário de segurança global.

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Graduação em Sistema de Informação ou
Ciência da Computação ou Engenharia de
Sistemas ou Engenharia da Computação ou
Processamento de Dados ou Desenvolvimento de Sistema ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Gestão da Tecnologia
da Informação ou Rede de Computadores ou
Banco de Dados ou Sistema para Internet.

1

FUNED 11 - Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Edificações
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/bVyKieszs5iKjY217
CARREIRAEQUIVALENTE

Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

REMUNERAÇÃO BRUTA

ESCOLARIDADE

1700,03 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente à Nível médio técnico
ajuda de custo por dia
efetivamente trabalhado

CARGAHORÁRIA
° Planejamento;
° Orçamento;
de obra;
40 horas cumpridas de °° Fiscalização
de serviços;
acordo com a necessi- ° Medição
Elaboração
de
Relatório Diário de Obras;
dade do serviço
° Conferencia de materiais;
° Fiscalizar a utilização de EPI e EPC;
° Gestão dos resíduos.

ATRIBUIÇÕES

PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS

VAGAS

1.Curso Técnico em Edificações e
2.Registro no respectivo conselho
de classe.

CR

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202111112330540144.
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CARREIRAEQUIVALENTE REMUNERAÇÃO BRUTA

ESCOLARIDADE

3464,43 + GIEFS
+R$53,00/dia, referente à
Analista e Pesquisador de ajuda
Nível superior
Saúde e Tecnologia – APST.
de custo por dia
efetivamente trabalhado

FUNED 12 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Engenheiro Eletricista
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/qZNbzePaHKVTc3ns7
CARGAHORÁRIA
ATRIBUIÇÕES
° Realizar atividades gerenciais da área como a liderança de equipes de trabalhos com diversos profissionais e diversificadas formações acadêmicas e culturais;
° Desenvolvimento de projetos complementares;
Elaboração de memorial descritivo;
40 horas cumpridas de °° Acompanhamento
acordo com a necessi- ° Definições técnicasdedeprojetos;
áreas laboratoriais;
dade do serviço
° Especificação de materiais;
° Orçamentação;
° Planejamentoe demais atividades de gestão necessárias para o andamento das atividades
da área.

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS
1.Graduação em Engenharia Elétrica;
2.Registro no respectivo conselho de classe
3.Experiência profissional mínima de 02 anos comprovada em projetos
de engenharia ou de especificação de materiais construtivos para empresas
da área de saúde.
*A comprovação da experiência para esta vaga poderá ser através de carteira assinada ou de declaração da instituição contendo a informação das
atividades desenvolvidas pelo profissional. Profissionais liberais poderão
comprovar experiência através de ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registradas nos respectivos órgãos de controle (CREA) ou declarações das últimas empresas onde trabalhou, estas deverão estar assinadas e
carimbadas. Descrevendo as atividades realizadas pelo candidato.

VAGAS

CR

ANEXO II
CRITÉRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR E PONTUAÇÃO
ITEM
CURRICULAR ANALISADO

FORMA DE COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Diploma, Certificado ou Declaração emitido por Instituição de Ensino com indicação da data de conclusão.
Carteira de Trabalho de Previdência Social ou Declaração da Instituição em que teve a experiência profissional com
Habilitação Legal
data de admissão e rescisão. No caso excepcional da vaga Funed 01, deverá ser apresentada declaração da instituição Zero
em que teve a experiência profissional de gerenciamento de projetos de transferência de tecnologia ou em Projetos de
Indústria Farmacêutica
10 pontos por ano até o limite de 5 anos
Carteira de Trabalho de Previdência Social e/ou Declaração da Instituição em que teve a experiência profissional com
Experiência
data de admissão e rescisão conforme descrito no anexo I, no pré requisito obrigatório de cada vaga.
Será considerada a experiência profissional de acordo com as atribuições da vaga
Profissional na área
No caso da Vaga Funed 12 serão considerados ainda ART (Anotação de Responsabilidade
descritas no Anexo I;
da vaga pretendida
Técnica) registradas nos respectivos órgãos de controle. E na vaga 11 serão consideradas ainda TRT (Termo de Responsabilidade Técnica) emitidos pelos respectivos órgãos de classe.
O tempo de experiência profissional para fins de comprovação nos requisitos obrigatório não serão pontuados.
Graduação = 05 pontos
Especialização = 10 pontos
Diploma,
Certificado,
Mestrado = 15 pontos
Formação superior àquela exigida como Declaração ou
Doutorado = 25 pontos
pré-requisito
Histórico Escolar emitido por Instituição de Ensino e/ou curso reconhecido pelo MEC
Será considerada a formação superior àquela exigida como pré-requisito de acordo
com as atribuições da vaga descritas no Anexo I.

Pré-Requisito obrigatório

A pontuação será cumulativa até o limite de 50
pontos.

Especialização:
No mínimo de
360 horas, em instituição reconhecida pelo MEC.
A pontuação será cumulativa até o limite de 50
pontos.
Somente serão pontuadas as formações concluídas.

ANEXO III – CRITÉRIOS DE ANÁLISE E PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA
A comissão deverá pontuar a entrevista conforme itens e critérios abaixo:
Indicador
Capacidade de trabalho em equipe
Iniciativa e comportamento proativo no âmbito de atuação
Habilidade de comunicação e articulação institucional
(Para a vaga Funed 01, este indicador também será avaliado mediante a realização de perguntas e respostas em inglês).
Conhecimento e domínio do conteúdo da área de atuação
(Para a vaga Funed 01, este indicador também será avaliado mediante a realização de perguntas e respostas em inglês).
TOTAL

Pontuação Máxima
20
20
20
40
100
ANEXO IV
CRONOGRAMAPSPS FUNED
003/2021

PUBLICAÇÃO DO EDITAL FUNED 003/2021
1 ETAPA CANDIDATURA E HABILITAÇÃO
PERÍODO DE INSCRIÇÕES
ANÁLISE CANDIDATURA/HABILITAÇÃO
RESULTADO I ETAPA
RECURSOS I ETAPA
ANÁLISE DOS RECURSOS
RESULTADO DOS RECURSOS I ETAPA
2 ETAPA ANÁLISE DE CURRÍCULOS E TÍTULOS
RESULTADO
RECURSOS
ANÁLISE DE RECURSOS
RESULTADO
3 ETAPA: ENTREVISTAS
CONVOCAÇÃO
ENTREVISTAS
RESULTADOS
RECURSOS
ANÁLISE DOS RECURSOS
RESULTADO DOS RECURSOS
CLASSIFICAÇÃO GERAL/PUBLICAÇÃO

ETAPAS:

PRAZO INÍCIO
12/11/2021

PRAZO TÉRMINO
12/11/2021

12/11/2021
29/11/2021
07/12/2021
09/12/2021
13/12/2021
17/12/2021

26/11/2021
06/12/2021
07/12/2021
10/12/2021
16/12/2021
17/12/2021

20/12/2021
21/12/2021
23/12/2021
30/12/2021

20/12/2021
22/12/2021
29/12/2021
30/12/2021

03/01/2022
10/01/2022
19/01/2022
20/01/2022
24/01/2022
27/01/2022
28/01/2022

07/01/2021
18/01/2022
19/01/2022
21/01/2022
26/01/2022
27/01/2022
28/01/2022
448 cm -10 1554736 - 1

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – COMPLEXO HOSPITALAR DE URGÊNCIA – HJXXIII-HMAL-HIJPII– FHEMIG Nº 54/2021
O Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 1.479 de 24/08/2018, publicada no Diário Oficial dos Poderes de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 23.750/2020 e Decreto Estadual
48.097/2020, TORNA PÚBLICO o Resultado Final e Homologação, referente ao Regulamento nº 54/2021 Complexo Hospitalar de Urgência – HJXXIII-HMAL-HIJPII– Auxiliar Administrativo.
COMPLEXO HOSPITALAR DE URGÊNCIA – HJXXIII / HMAL / HIJPII
AUXILIAR ADMINISTRATIVO- 40 HORAS
Nota Entrevista e
Classificação
Unidade
Função
Inscrição
Nome do Candidato
Nota Validada
Nota Final
Situação
Teste de Informática
1º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500154
ELVIS MARCIO PEREIRA DE CARVALHO
24
58
82
Classificado
2º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500831
DEBORA COSTA DE SOUZA
28
53,72
81,72
Classificado
3º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500503
ELAINE SILVA PINHEIRO LEITE
27
53,79
80,79
Cadastro Reserva
4º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500901
JADERSON LENIN DE SOUZA
29
51,75
80,75
Cadastro Reserva
5º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500175
ALEXSANDRA APOLINARIO ROBERTO
27
50,38
77,38
Cadastro Reserva
6º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500480
ROBSON HUDSON DA SILVA MARTINS
25
52,36
77,36
Cadastro Reserva
7º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210501012
IOLANDA ALVES DE ALMEIDA
30
45,8
75,8
Cadastro Reserva
8º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500206
DAVIDSON AGUIAR FORTES
24
51,38
75,38
Cadastro Reserva
9º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500647
JANAINA CHAGAS DA SILVA
26
48,5
74,5
Cadastro Reserva
10º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500331
JESSICA THAMARA RODRIGUES DE JESUS
24
50,49
74,49
Cadastro Reserva
11º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500032
LAIZA FERREIRA BARROSO
21
53,25
74,25
Cadastro Reserva
12º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500326
FABRICIA PRISCILA CALDEIRA COSTA PINHEIRO
20
53,87
73,87
Cadastro Reserva
13º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500296
PATRICIA MATOS PEREIRA
20
53,64
73,64
Cadastro Reserva
14º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500772
ROSIMEIRE SOARES
27
45,17
72,17
Cadastro Reserva
15º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500732
VIVIANE HERMINIO PEREIRA
24
47,8
71,8
Cadastro Reserva
16º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500458
FABIANO PEREIRA DA SILVA
23
48,62
71,62
Cadastro Reserva
17º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500400
JULIA NAZARE DE SOUZA
23
48,38
71,38
Cadastro Reserva
18º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500985
ANDREZA GONCALVES LIMA
22
49,19
71,19
Cadastro Reserva
19º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500597
LILITE NAIARA DE SA CONCEICAO
26
45,18
71,18
Cadastro Reserva
20º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500093
WERONA JOPLIN MACHADO BORGES
26
44,55
70,55
Cadastro Reserva
21º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500190
DARLI CARMO SOUZA
23
47,19
70,19
Cadastro Reserva
22º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500595
GABRIEL TEIXEIRA PAIVA
27
42,54
69,54
Cadastro Reserva
23º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500037
BRUNO MARTINS BRAGA
21
48,24
69,24
Cadastro Reserva
24º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500240
MARINA SANTOS MARTINS
27
41,82
68,82
Cadastro Reserva
25º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500198
THAYANE APARECIDA RIBEIRO
21
47,66
68,66
Cadastro Reserva
26º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500194
LUCAS VEBER DE SOUSA
21
47,49
68,49
Cadastro Reserva
27º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500048
BRUNO VINHAS LOPES MANINI
24
44,26
68,26
Cadastro Reserva
28º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500060
FLAVIA ROCHA DE OLIVEIRA
23
45,25
68,25
Cadastro Reserva
29º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500273
JOAO PEDRO DA SILVA SOUTO
23
44,81
67,81
Cadastro Reserva
30º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500842
ERICA FERNANDA BABOZA DE OLIVEIRA
14
53,78
67,78
Cadastro Reserva
31º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500210
JACQUELINE DE ALMEIDA XAVIER
25
42,2
67,2
Cadastro Reserva
32º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210501155
ANA CRISTINA BENFICA
15
52,19
67,19
Cadastro Reserva
33º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500074
PRISCILA SUELY MAGALHAES DOS SANTOS
20
46,75
66,75
Cadastro Reserva
34º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500973
DIONILDA TEODORO BRAGA ARAUJO
16
50,45
66,45
Cadastro Reserva
35º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500142
CARLOS ANTONIO GONCALVES JUNIOR
21
45
66
Cadastro Reserva
36º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500945
TELMA VALERIA DO NASCIMENTO
19
46,5
65,5
Cadastro Reserva
37º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500381
GILDA MAIA DE AZEVEDO
25
40,44
65,44
Cadastro Reserva
38º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500010
LUCIENE PAULA DA SILVA
20
45,38
65,38
Cadastro Reserva
39º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500751
ALINE BARBOSA DE PAULA
19
46,18
65,18
Cadastro Reserva
40º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500297
AUGUSTO RODRIGO SILVA
20
44,69
64,69
Cadastro Reserva
41º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210501094
CLAUDIA AGUIDA VENTURA NASCIMENTO
12
52,56
64,56
Cadastro Reserva
42º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210501067
NEILA DE FATIMA SOARES
13
51,3
64,3
Cadastro Reserva
43º
FHEMIG - CHU AUXILIAR ADMINISTRATIVO
210500200
ANA CAROLINA DE SOUSA
15
49,24
64,24
Cadastro Reserva

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202111112330540145.
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44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º
51º
52º
53º
54º
55º
56º
57º
58º
59º
60º
61º
62º
63º
64º
65º
66º
67º
68º
69º
70º
71º
72º
73º
74º
75º
76º
77º
78º
79º
80º
81º
82º
83º

FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU
FHEMIG - CHU

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

210500066
210500259
210500314
210500660
210500457
210500530
210500001
210500592
210500253
210500681
210500478
210500544
210500052
210500897
210500693
210500045
210500301
210500035
210500682
210501003
210500056
210500550
210500324
210500020
210500041
210500557
210500836
210500541
210500012
210500837
210500191
210500291
210500178
210500136
210500050
210500472
210501063
210500179
210500418
210501098

DEGIANE ARAUJO MACHADO
ANTONIO ALVES GONAIS
DAIANE DA COSTA
LEIDIMAR MARLEY MOREIRA
CLAUDIA CALDEIRA DE ALMEIDA
LUCIMARA DOS SANTOS MOREIRA
JANAYNA FERREIRA KROL
GISELE GOMES DA SILVA
ANA LAURA GUIMARAES SALEM
LILIAN FATIMA MARTINS ARAUJO
THIAGO TELESFORO DE AVILA COUTINHO
DULCE MARIA TEIXEIRA TALHADAS
IDAMARIS PEREIRA DA SILVA
JULIANE SILVA MARTINS
CLAUDIA PINHEIRO DE AZEVEDO SOUZA
MARIA DE FATIMA ROCHA TURCI REIS
MARLEIDE DE OLIVEIRA CUSTODIO NOBREGA
SILMARA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS
RAYLANDER RODRIGUES MOURA
ROGERIO CARLOS DE OLIVEIRA
FLAVIA ALVES DA COSTA
ZENILDA DE OLIVEIRA GOMES
LEONARDO JUNIO DO CARMO
JULIANA APARECIDA RABELO VAZ SOUZA
RAQUEL COIMBRA DA SILVA
ANA PAULA EDITE RIBEIRO DOS SANTOS
SUSANA BARBOSA LIMA
LINDAIRES RODRIGUES RIBEIRO
MURILO BATISTA DOS SANTOS
LILIAN MARA PIMENTA
JUREMA APARECIDA MOREIRA
LEONARDO SOARES ESQUERDO
ERICA GONCALVES DOS SANTOS
LEIA BRUGGER MATIAS DE ALMEIDA
ELZA DE FREITAS NOGUEIRA PEREIRA
BRUNO BARROSO DOS SANTOS
LARA LOURDES FERREIRA PASSOS
ANATAN FERREIRA SILVA
RENATA ALMEIDA SANTOS
JULIANA BRITO DE PAULA

9
20
11
23
13
17
22
19
15
24
17
18
15
18
16
18
11
17
10
15
16
20
13
16
10
19
14
12
15
13
10
15
15
17
10
10
12
13
10
10

55,06
43,25
51,69
39,56
49,49
44,99
39,51
42
45,99
36,56
43,43
42,08
44,38
41,35
42,8
40,6
47,5
41,47
48,23
43
41,3
37,2
44,14
40,9
46,75
37,14
40,89
42,87
39,85
41,11
44,1
38,94
38,83
36,19
42,33
41,94
38,81
36,66
39
38,39

64,06
63,25
62,69
62,56
62,49
61,99
61,51
61
60,99
60,56
60,43
60,08
59,38
59,35
58,8
58,6
58,5
58,47
58,23
58
57,3
57,2
57,14
56,9
56,75
56,14
54,89
54,87
54,85
54,11
54,1
53,94
53,83
53,19
52,33
51,94
50,81
49,66
49
48,39

FHEMIG - CHU

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

210500449

EDNAMAR SANTOS PEDREIRA

20

36,35

56,35

FHEMIG - CHU

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

210501130

GLEICIANA BARCELOS PAIVA

13

36,49

49,49

Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Desclassificado conforme item 10.8.4 do edital
Recurso Improvido
Desclassificado conforme item 10.8.4 do edital
Recurso Improvido

Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas (DIGEPE)
96 cm -11 1554995 - 1
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA – CEPAI – FHEMIG Nº 76/2021
O Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 1.479 de 24/08/2018, publicada no Diário Oficial dos Poderes de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 23.750/2020 e Decreto Estadual
48.097/2020, TORNA PÚBLICO o Resultado Final e Homologação, referente ao Regulamento nº 76/2021 Centro Psíquico da Adolescência e Infância – CEPAI: Médico Psiquiatra.
CENTRO PSÍQUICO DA ADOLÊSCENCIA E DA INFÂNCIA - CEPAI
MÉDICO PSIQUIATRA
Classificação
Unidade
Função
Inscrição
Nome do Candidato
Nota Validada
Nota Entrevista
Nota Final
Situação
1º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780043
MARIA CAROLINA LOBATO MACHADO
37,00
57,00
94,00
Classificado
2º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780034
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA
35,00
57,00
92,00
Cadastro Reserva
3º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780039
CARLOS EDUARDO LAGES BELEM
35,00
55,00
90,00
Cadastro Reserva
4º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780041
SARAH DE MORAIS BISPO FIDELIS
25,00
52,00
77,00
Cadastro Reserva
5º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780045
MARINA SANTOS FALCI MOURAO
21,00
49,00
70,00
Cadastro Reserva
6º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780023
ANA LUISA EULALIO DE CASTRO
6,00
45,00
51,00
Cadastro Reserva
7º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780013
ANA PAULA DE ALCANTARA FREITAS
0,00
43,00
43,00
Cadastro Reserva
8º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780032
MARIA ANGELICA RIOS
0,00
43,00
43,00
Cadastro Reserva
9º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780040
MARINA JANOT PACHECO DE CASTRO
0,00
43,00
43,00
Cadastro Reserva
10º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780042
THALISSON XAVIER SOUSA
0,00
43,00
43,00
Cadastro Reserva
11º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780051
LUCAS VASCONCELOS DUMONT
0,00
41,00
41,00
Cadastro Reserva
12º
FHEMIG - CEPAI MÉDICO PSIQUIATRA - 24 horas
210780044
WAGNER LUIZ OLIVEIRA XIMENES
0,00
41,00
41,00
Cadastro Reserva
Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas (DIGEPE)
20 cm -11 1555203 - 1

EXTRATO DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 1ª
ETAPA – CONSIDERANDO À ANÁLISE DOS RECURSOS
INTERPOSTOS - ANÁLISE CURRICULAR
O Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais torna público o Resultado da 1ª Etapa – Considerando
Análise Curricular do Processo Seletivo Simplificado nº 72/2021 do
Instituto Raul Soares – IRS. O resultado estará disponível no sítio eletrônico da FHEMIG – www.fhemig.mg.gov.br, no dia 12/11/2021 à
partir das 17h00m.
Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas (DIGEPE)

EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO
HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALADARES/FHEMIG
Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ MOV e o (a) LAPLACE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Objeto: Contratação
do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Grupo Moto
Gerador Valor: R$ 13.500,00 (total estimado). Vigência: 365 dias, a
partir da data de sua publicação. Número do Processo: 748/2021 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.045.4177.0001
Objeto de gasto: 339039-21 F 10.1 Data de Assinatura:11/11/2021
2 cm -11 1554980 - 1

3 cm -11 1554779 - 1
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO
COMPLEXO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/FHEMIG
Espécie: Contrato firmado entre a Complexo Hospitalar de Urgência - Hospital João XXIII, Hospital Infantil João Paulo II E Hospital
Maria Amélia Lins e o (a) VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA
LTDA. Objeto: Aquisição de acessórios para diversos equipamentos
médicos hospitalares para as Unidades do Complexo Hospitalar de
Urgência - FHEMIG Valor: R$ 170.000,00 (total estimado) Vigência: 12 meses a partir da publicação Número do Processo: 0501044
180/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico.Dotação Orçamentária:
2271.10.302.045.4174.0001Objeto de gasto: 3390-3024 F 10.1 Data de
Assinatura: 10/11//2021
3 cm -11 1555148 - 1
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO
HOSPITAL MATERNIDADE ODETE VALADARES/FHEMIG
Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ MOV e o (a) LAPLACE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Objeto: Contratação
do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para Grupo Moto
Gerador Valor: R$ 13.500,00 (total estimado). Vigência: 365 dias, a
partir da data de sua publicação. Número do Processo: 748/2021 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.045.4177.0001
Objeto de gasto: 339039-21 F 10.1 Data de Assinatura:11/11/2021
2 cm -11 1554979 - 1
AVISO DE LICITAÇÃO
A Maternidade Odete Valadares torna público que realizará Pregão Eletrônico de Processo nº 0516013 770/2021 para a AQUISIÇÃO DE SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA, TIPO
PLACA DIGITALIZADORA (DR), SOB A FORMA DE ENTREGA
INTEGRAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E
QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE DOCUMENTO. O início da sessão de pregão ocorrerá no dia 25/11/2021 às 09:00h no site
www.compras.mg.gov.br. Edital no Site Supra. B.H 11/11/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO
A Maternidade Odete Valadares torna público que realizará Pregão Eletrônico de Processo nº 0516013 1026/2021 para a AQUISIÇÃO DE
INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS GERAIS. O início da sessão de
pregão ocorrerá no dia 26/11/2021 às 09:00h no site www.compras.
mg.gov.br. Edital no Site Supra. B.H 11/11/2021.
4 cm -11 1554975 - 1

EXTRATO DE CONTRATO/EXTRATO DE CONVÊNIO/AVISO
DE LICITAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOÃO PENIDO.
A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
através de sua unidade administrativa HOSPITAL REGIONAL JOÃO
PENIDO, comunica a quem possa interessar a publicação de edital
de licitação do seguinte processo licitatório processo de compra nº
0519031 393/2021- Empresa especializada para fornecimento de alimentação e nutrição com produção e distribuição de refeições aos servidores, pacientes, seus acompanhantes e crianças da creche, para o
HRJP. Data: 25/11/2021 às 10:00 hs. Editais disponíveis no site WWW.
COMPRAS.MG.GOV.BR. Informações pelo telefone: (32) 3691-9523.
HRJP/COMPRAS
3 cm -11 1555056 - 1
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO
COMPLEXO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/FHEMIG
Espécie: Contrato firmado entre a Complexo Hospitalar de Urgência Hospital João XXIII, Hospital Infantil João Paulo II E Hospital Maria
Amélia Lins e o (a) MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO. Objeto: Aquisição de acessórios para diversos equipamentos médicos hospitalares para as Unidades
do Complexo Hospitalar de Urgência - FHEMIG Valor: R$ 471.061,65
(total estimado) Vigência: 12 meses a partir da publicação Número do
Processo: 0501044 180/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.045.4174.0001 Objeto de gasto: 33903024 F 10.1 Data de Assinatura: 11/11//2021
3 cm -11 1555299 - 1
EXTRATO DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 1ª
ETAPA – CONSIDERANDO À ANÁLISE DOS RECURSOS
INTERPOSTOS - ANÁLISE CURRICULAR
O Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais torna público o Resultado da 1ª Etapa – Considerando
Análise Curricular do Processo Seletivo Simplificado nº 82/2021 do
Hospital Eduardo de Menezes - HEM. O resultado estará disponível no sítio eletrônico da FHEMIG – www.fhemig.mg.gov.br, no dia
12/11/2021 à partir das 17h00m.
Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas (DIGEPE)
3 cm -11 1554780 - 1

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - FHEMIG/CAMG
Espécie: Termo de Contrato firmado entre a FHEMIG/CAMG e a
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - PRODEMGE.Objeto: serviços de informática,
conforme descrição e especificações - O serviço de acesso VPN (Virtual Private Network) consiste na implementação de uma rede lógica
para trafegar informações de forma segura, usando a técnica de tunelamento por criptografia, sobre uma conexão internet comum; Acesso
VPN-Estação de Trabalho – VPN-E; Acesso VPN-Local – VPN-L; Acesso VPN-Usuário – VPN-U. Valor:R$43.032,00 (Valor Global).
Número do Processo: 99/2021 – Modalidade: DPL. Vigência: Este contrato vigorará por 12 (doze) meses a a partir da publicação doseu extrato
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado
por sucessivos períodos, sempre mediante a assinatura de Termo Aditivo, observado o limite máximo de 60 meses previsto no artigo 57,
inciso II da Lei nº 8.666/93, não sendo admitida a forma tácita.Dotação orçamentária: 2271.10.122.705.2500-0001 – Natureza de Despesa:
3390.40.03 – Fonte: 10.1.Data de Assinatura: 10/11/2021
5 cm -11 1554760 - 1
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO
COMPLEXO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/FHEMIG
Espécie: Contrato firmado entre a Complexo Hospitalar de Urgência Hospital João XXIII, Hospital Infantil João Paulo II E Hospital Maria
Amélia Lins e o (a) GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Aquisição de acessórios para diversos equipamentos médicos hospitalares para as Unidades do Complexo Hospitalar
de Urgência - FHEMIG Valor: R$ 106.732,68 (total estimado)Vigência: 12 meses a partir da publicação Número do Processo: 0501044
180/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico. Dotação Orçamentária:
2271.10. 302.045.4174.0001Objeto de gasto: 3390-3024 F 10.1 Data
de Assinatura: 10/11//2021

Administração Central – ADC, conforme edital disponível no sítio eletrônico oficial da FHEMIG: www.fhemig.mg.gov.br. Inscrição: a partir
das 09h00min do dia 22/11/2021 até às 17h00min do dia 03/12/2021
(horário de Brasília), exclusivamente no sítio eletrônico oficial da FHEMIG www.fhemig.mg.gov.br. Público alvo: Técnico em Contabilidade.
Etapas de seleção: Análise curricular e Entrevista. Período de vigência
do PSS: 12 meses, prorrogáveis por igual período contado a partir de
sua homologação.
Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas
4 cm -11 1555159 - 1
EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO
REGULAMENTO Nº 98/2021
O Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais TORNA PÚBLICO à abertura de Processo Seletivo Simplificado – PSS, para a contratação temporária de profissionais para
prestar serviços técnicos e/ou especializados na área de saúde na Administração Central – ADC, conforme edital disponível no sítio eletrônico oficial da FHEMIG: www.fhemig.mg.gov.br. Inscrição: a partir
das 09h00min do dia 22/11/2021 até às 17h00min do dia03/12/2021
(horário de Brasília), exclusivamente no sítio eletrônico oficial da FHEMIG www.fhemig.mg.gov.br. Público alvo: Médico do Trabalho. Etapas de seleção: Análise curricular e Entrevista. Período de vigência do
PSS: 12 meses, prorrogáveis por igual período contado a partir de sua
homologação.
Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas
4 cm -11 1554905 - 1

3 cm -11 1555152 - 1
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO
COMPLEXO HOSPITALAR DE URGÊNCIA/FHEMIG
Espécie: Contrato firmado entre a Complexo Hospitalar de Urgência Hospital João XXIII, Hospital Infantil João Paulo II E Hospital Maria
Amélia Lins e o (a) CLASSIC COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição
de acessórios para diversos equipamentos médicos hospitalares para as
Unidades do Complexo Hospitalar de Urgência - FHEMIG Valor: R$
198.404,16 (total estimado) Vigência: 12 meses a partir da publicação
Número do Processo: 0501044 180/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.045.4174.0001 Objeto de
gasto: 3390-3024 F 10.1 Data de Assinatura: 11/11//2021
3 cm -11 1555150 - 1
EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO
REGULAMENTO Nº 97/2021
O Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais TORNA PÚBLICO à abertura de Processo Seletivo
Simplificado – PSS, para a contratação temporária de profissionais
para prestar serviços técnicos e/ou especializados na área de saúde na

EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO
REGULAMENTO Nº 96/2021
O Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais TORNA PÚBLICO à abertura de Processo Seletivo
Simplificado – PSS, para a contratação temporária de profissionais
para prestar serviços técnicos e/ou especializados na área de saúde no
Hospital Regional Antônio Dias - HRAD, conforme edital disponível
no sítio eletrônico oficial da FHEMIG: www.fhemig.mg.gov.br. Inscrição: a partir das 09h00min do dia 18/11/2021 até às 17h00min do
dia 01/12/2021 (horário de Brasília), exclusivamente no sítio eletrônico oficial da FHEMIG www.fhemig.mg.gov.br. Público alvo: Médico
Cardiologista, Médico Clínico, Médico Infectologista, Médico Nefrologista e Médico Generalista. Etapas de seleção: Análise curricular e
Entrevista. Período de vigência do PSS: 12 meses, prorrogáveis por
igual período contado a partir de sua homologação.
Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202111112330540146.

4 cm -11 1555167 - 1

