Edital FUNED Nº 02/2021

Resultado da Análise dos
Recursos referentes à 1ª Etapa
–Candidatura e Habilitação
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Resultado da Análise dos Recursos
1ª Etapa: Candidatura e Habilitação
As Comissões para realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de
profissionais, instituídas pela Portaria FUNED Nº 76, de 14 de julho de 2021, tornam público o
Resultado da Análise dos Recursos Interpostos aos resultados da 1ª Etapa - Candidatura e
Habilitação, referente ao Edital FUNED Nº 02/2021.
Belo Horizonte, 25 de agosto de 2021.
Comissões da Fundação Ezequiel Dias
I. Comissão:
a) Karine de Melo Mesquita – MASP: 1.057.572-8;
b) Sérgio Luis Ribeiro – MASP: 03856671;
c) Rosângela Tatiana da Silva – MASP: 13671615;
d) Maria Aparecida Galvão – MASP: 9642802.
e) Felipe da Cruz dos Anjos – MASP: 1.373.943-8
II. Comissão:
a) Maria Luiza Alencar Sales – MASP: 1.178.657-1;
b) Ana Luiza Oliveira Gomes – MASP: 7532302;
c) Lais Santo Antero – MASP: 12036539;
d) Danúbia Luana Ramos – MASP: 11193430.
III. Comissão:
a) Roberto Alexandre Braga Gontijo – MASP 1.367.027-8;
b) Denise dos Santos Sena – MASP: 12327490;
c) Rodrigo de Brito Prates – MASP: 7552854;
d)David Silva Ferraz – MASP: 1.324.442-1;
e) Maria Aparecida Araão – MASP: 13795257;
IV. Comissão:
a) Carla Roberta Marques – MASP: 14297188;
b) Katrine Rodrigues – MASP: 13670062;
c) Maria Aparecida Galvão – MASP 9642802;
d) Luzia Helena da Cunha - MASP: 1036934-6;
e) Thais Helena Parizzi Saraiva – MASP: 1178825-4.
V. Comissão:
a) Lucimar Ferreira dos Santos – MASP: 11899432;
b) Ana Rita da Fonseca - MASP: 9139031;
c) Michelle Rodrigues da Costa Lara – MASP: 13727573;
d) Fany Aparecida Carvalho Ituassu – MASP: 12808051;
e) Dejair Dias de Moraes – MASP: 3674033;
f) Mirian de Castro Santos – MASP: 12158911
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Resultado da Análise dos Recursos Interpostos aos resultados da 1ª Etapa – Candidatura e Habilitação

Edital FUNED Nº 02/2021
Nome

Giselda Chiarini de Castro

Ana Paula Ribeiro Costa

Marina Regina Camargos
Ferreira

CPF

571.0**.***-**

Vaga

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

097.7**.***-**

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

082.4**.***-**

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

Justificativa do Deferimento ou
Indeferimento
INDEFERIDO;
Conforme os itens do Edital 02/2021:
2.8.1 Será considerada válida a última inscrição
realizada pelo candidato dentro do prazo
conforme item 2.2, sendo as demais
automaticamente eliminadas.
2.13. 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.
INDEFERIDO;
Conforme o item do Edital 02/2021:
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;
Anexo a inscrição, certidão de matrícula com
previsão de término do curso.
INDEFERIDO;
Conforme os itens do Edital 02/2021 e o Anexo
I:
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 ou documentação
equivalente 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
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Marcos de Oliveira Brito

Clemilda de Paula

052.2**.***-**

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

033.2**.***-**

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

com assinatura e carimbo do responsável
ouautoridade responsável/contratante, com
vistas à comprovação da experiência
profissional;
ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS
EQUIVALENTES, REMUNERAÇÃO, ATIVIDADES,
CATEGORIAS PROFISSIONAIS E PRÉ REQUISITOS
- FUNED 19 – Analista e Pesquisador de Saúde e
Tecnologia – Analista de Compras
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS: ( 1-Curso
superior em Farmácia, Biologia, Química,
Engenharia
Química
e
2-Experiência
profissional de 1 ano em processo de compras
em Indústria farmacêutica ou laboratório; 3Certificado de curso de Excel básico.
- A comprovação de Experiência para esta vaga
deverá ser através de carteira assinada e
Declaração da instituição contendo as
atividades desenvolvidas pelo profissional
seguindo as orientações do requisito 2.7.2 do
edital.
INDEFERIDO;
Conforme o item do Edital 02/2021 e o Anexo
I:
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;
ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS
EQUIVALENTES, REMUNERAÇÃO, ATIVIDADES,
CATEGORIAS PROFISSIONAIS E PRÉREQUISITOS
FUNED 21 – Técnico de Saúde e Tecnologia –
Técnico em Administração
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS ( 1-Curso
Técnico em Administração e 2-Experiência
profissional de 1 ano em atividades
administrativas e 3-Certificado de curso de
Excel básico.)
INDEFERIDO;
Conforme o item do Edital 02/2021 e o Anexo
I:
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 às atribuições da
vaga;
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Daisy Mary Marchezini dos
Santos

Anelise Rocha

081.7**.***-**

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

771.2**.***-**

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

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS
EQUIVALENTES, REMUNERAÇÃO, ATIVIDADES,
CATEGORIAS PROFISSIONAIS E PRÉREQUISITOS
- FUNED 19 – Analista e Pesquisador de Saúde e
Tecnologia – Analista de Compras
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS ( 1-Curso
superior em Farmácia, Biologia, Química,
Engenharia Química e 2-Experiência profissional
de 1 ano em processo de compras em Indústria
farmacêutica ou laboratório; 3-Certificado de
curso de Excel básico.
INDEFERIDO;
Conforme o item do Edital 02/2021 e o Anexo
I:
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;
ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS
EQUIVALENTES, REMUNERAÇÃO, ATIVIDADES,
CATEGORIAS PROFISSIONAIS E PRÉREQUISITOS
- FUNED 19 – Analista e Pesquisador de Saúde e
Tecnologia – Analista de Compras
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS ( 1-Curso
superior em Farmácia, Biologia, Química,
Engenharia Química e 2-Experiência profissional
de 1 ano em processo de compras em Indústria
farmacêutica ou laboratório; 3-Certificado de
curso de Excel básico.
INDEFERIDO;
Conforme os itens do Edital 02/2021 e o Anexo
I:
2.8.1 Será considerada válida a última inscrição
realizada pelo candidato dentro do prazo
conforme item 2.2, sendo as demais
automaticamente eliminadas.
2.7.1. 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
ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS
EQUIVALENTES, REMUNERAÇÃO, ATIVIDADES,
CATEGORIAS PROFISSIONAIS E PRÉREQUISITOS
– 21 Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico
em
Administração PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS
( 1-Curso
Técnico
em
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Jordana Rosa Paiva de Sousa

Scheila Márcia da Conceição

Carlos Eduardo de Brito

Ana Elaine Ribeiro

Jarbas Cardoso da Silva

079.9**.***-**

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

325.6**.***-**

FUNED 01 –Analista e
Pesquisador de Saúde
e Tecnologia –
Analista de Projetos
de transferência de
Tecnologias de
Vacinas.

012.2**.***-**

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

847.0**.***-**

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

679.6**.***-**

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

Administração e 2 - Experiência profissional de
1 ano em atividades administrativas e 3Certificado de curso de Excel básico.)
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed nº 02/2021, indefere
o recurso de acordo com o Edital Funed nº
02/2021,
item:
“4.1.2.5.
Não
serão
consideradas para efeito de experiência
profissional a realização de estágios (acadêmico
e profissionais), experiência de bolsista de
mestrado e doutorado e a atuação em empresa
júnior”.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, ressalta
que não foi comprovada a experiência elencada
nos pré-requisitos obrigatórios, do Anexo I do
Edital Funed Nº 02/2021.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, de
acordo com o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, faz prevalecer que a
funçãoexigida nos pré-requisitos conforme
anexo I-“ Curso Técnico em Administração ou
Técnico em Contabilidade”. Está de acordo com
as necessidades da FUNED/MG.
INDEFERIDO; Após análise ao recurso
apresentado, a Comissão do Edital Funed Nº
02/2021, de acordo com o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, faz
prevalecer que a função exigida nos prérequisitos conforme anexo I-“ Curso Técnico em
Administração ou Técnico em Contabilidade”.
Está de acordo com as necessidades da
FUNED/MG.
INDEFERIDO;
- Conforme Edital FUNED nº 02/2021, Anexo I:
Onde cita os pré-requisitos obrigatórios: Item 2
- Experiência profissional mínima de 02 anos
comprovada em segurança da informação.
*A comprovação de Experiência para esta vaga
deverá ser através de carteira assinada e
Declaração da Instituição contendo as
atividades desenvolvidas pelo profissional
seguindo as orientações do requisito 2.7.2 do
edital.
O candidato apresentou declarações de
atividades de nível Técnico e não apresentou a
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Audiceia Gomes Pimeta
Pains

Ana Célia Carvalhais de
Melo

104.2**.***-**

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

087.7**.***-**

FUNED 09 – Analista e
Pesquisador de Saúde
e Tecnologia –
Nutrição

declaração referente à experiência exercida
como Analista de Redes III na empresa TOTAL
SERVICE ELET. E TEC. LTDA. Além disso, não
inseriu seção da CTPS que possui a identificação
pessoal do candidato. Assim não foi possível
comprovar a experiência do candidato para a
vaga em referência.
INDEFERIDO;
Conforme Edital FUNED nº 02/2021, Anexo I:
Onde cita os pré-requisitos obrigatórios: Item 2
- Experiência profissional mínima de 01 ano em
Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição
– alimentação coletiva (mínimo de 300
refeições diárias).
A declaração apresentada pela candidata não
informa o número de refeições diárias, ferindo
o item 4.1.1.3 do Edital que cita o Anexo V –
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA.
Assim, impossibilitando a comprovação de
experiência.
INDEFERIDO;
Conforme Edital FUNED nº 02/2021, Item 2.7 –
“A relação de documentos necessários para a
inscrição, conforme previsto nas etapas I e II
deste Edital é a seguinte: 2.7.2 – Cópia
digitalizada de Carteira de Trabalho, declaração
ou documentação equivalente 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 experiênciaprofissional”.
A declaração apresentada pela candidata está
em desacordo com o edital, em específico o
item 2.7.2 - o qual diz que a declaração deverá
estar em papel timbrado com assinatura e
carimbo do responsável ou autoridade
responsável/contratante,
com
vistas
à
comprovação da experiência profissional.

Camila Cristina Santos de
Miranda

125.6**.***-**

Diante do exposto, impossibilitando a
comprovação de experiência.
INDEFERIDO;
- Conforme Edital FUNED nº 02/2021, Item 2.7
FUNED 09 – Analista e
–“A relação de documentos necessários para a
Pesquisador de Saúde
inscrição, conforme previsto nas etapas I e II
e Tecnologia –
deste Edital é a seguinte: 2.7.2 Nutrição
CópiadigitalizadadeCarteiradeTrabalho,declaraç
ãooudocumentação equivalente que declare a
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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 experiênciaprofissional”.
A declaração apresentada pela candidata está
em desacordo com o edital, em específico o
item 2.7.2 - o qual diz que a declaração
deverá ser através de papel timbrado com
assinatura e carimbo do responsável ou
autoridade responsável/contratante, com vistas
à comprovação da experiência profissional.
Diante do exposto, impossibilitando
comprovação de experiência.

Leonardo Luiz de Santis
Coelho

909.6**.***-**

Maíra Vasconcelos Alves

062.6**.***-**

a

INDEFERIDO;
Conforme Edital FUNED nº 02/2021, Anexo I:
Onde cita os pré-requisitos obrigatórios: Item 1
– “Nível Médio Técnico em Administração”.
E Item 2.7.1 – “Cópia digitalizada dos diplomas,
emitidos
por
instituição
de
ensino
FUNED 08 – Técnico oficial,relativos à área de formação exigida para
de Saúde e
a vaga na qual o candidato se inscreveu e,
Tecnologia – Técnico quando for o caso, títulos, formações ou
em Administração capacitações
adicionais
que
estejam
relacionadas as atribuições da vaga”.
O candidato não comprovou a formação Nível
Médio – Técnico em Administração, prérequisito obrigatório para habilitação.
Assim não foi possível comprovar aformação
exigida para a vaga em referência.
INDEFERIDO;
Conforme Edital FUNED nº 02/2021, Item 2.7 –
“A relação de documentos necessários para a
inscrição, conforme previsto nas etapas I e II
deste Edital é a seguinte: 2.7.2 – Cópia
digitalizada de Carteira de Trabalho, declaração
ou documentação equivalente que declare a
FUNED 09 - Analista e data de admissão e rescisão de serviço e
Pesquisador de Saúde atividades desenvolvidas, fornecida pelo órgão
e Tecnologiaou instituição para qual o candidato prestou
Nutrição.
serviço, em papel timbrado com assinatura e
carimbo do responsável ou autoridade
responsável/contratante,
com
vistas
à
comprovação da experiência profissional”.
A declaração apresentada pela candidata está
em desacordo com o edital, em específico o
item 2.7.2 - no qual diz que a declaração
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deverá estar em papel timbrado com assinatura
e carimbo do responsável ou autoridade
responsável/contratante,
com
vistas
à
comprovação da experiência profissional.
Diante do exposto, impossibilitando
comprovação de experiência.
Paula Silva Marinho

062.4**.***-**

FUNED 09–Analista e
Pesquisador de Saúde
e Tecnologia Nutrição

a

INDEFERIDO;
Conforme Edital FUNED nº 02/2021, Item 2.7 –
“A relação de documentos necessários para a
inscrição, conforme previsto nas etapas I e II
deste Edital é a seguinte: 2.7.2 – Cópia
digitalizada de Carteira de Trabalho, declaração
ou documentação equivalente 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”.
A declaração apresentada pela candidata está
em desacordo com o edital, em específico o
item2.7.2 - no qual diz que a declaração deverá
estar em papel timbrado com assinatura e
carimbo do responsável ou autoridade
responsável/contratante,
com
vistas
à
comprovação da experiênciaprofissional.
Diante do exposto, impossibilitando
comprovação de experiência.

Odnei Costa da Silva

016.5**.***-**

Luciene Paula da Silva

004.9**.***-**

a

INDEFERIDO;
Conforme Edital FUNED 02/2021, Anexo I: Onde
FUNED 07 - Técnico cita os pré-requisitos obrigatórios: Curso
de Saúde e
Técnico
Informática,
Programação,
Tecnologia – Técnico Desenvolvimento de Sistemas, Processamento
de Redes e
de dados, redes de computadores, banco de
Telecomunicações dados ou Telecomunicações.
Assim sendo, o diploma de Nível Médio Técnico
requerido, não foi apresentado pelo candidato.
INDEFERIDO;
Conforme Edital FUNED nº 02/2021, Anexo I:
Onde cita os pré-requisitos obrigatórios: Item 1
FUNED 08 – Técnico
– “Nível Médio Técnico em Administração”.
de Saúde e
O candidato não comprovou a formação com o
Tecnologia – Técnico
diploma de Nível Médio – Técnico em
em Administração
Administração, pré-requisito obrigatório para
habilitação.
Foi inserido o diploma curso Superior de
Recursos Humanos.
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Assim não foi possível comprovara formaçãode
Técnico em Administração exigido para a vaga.

Nayara Talita da Silva
Bernardino

Lucélia Antunes Coutinho
Braga

Marina Gois Pereira Leite
Silva

Ludmila Menta

124.8**.***-**

FUNED 09 – Analista e
Pesquisador de Saúde
e Tecnologia –
Nutrição

078.6**.***-**

FUNED 01 – Analista e
Pesquisador de Saúde
e Tecnologia –
Analista de Projetos
de Transferência de
Tecnologias de
Vacinas

104.7**.***-**

FUNED 02 - Analista e
Pesquisador de Saúde
e TecnologiaFarmacêutico

046.9**.***-**

FUNED 09 – Analista e
Pesquisador de Saúde
e Tecnologia –
Nutrição

INDEFERIDO;
Conforme Edital FUNED nº 02/2021, Anexo I:
Onde cita os pré-requisitos obrigatórios: Item 2
- Experiência profissional mínima de 01 ano em
Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição
– alimentação coletiva (mínimo de 300
refeições diárias).
*A comprovação de Experiência para esta vaga
deverá ser através de carteira assinada e
declaração da instituição contendo as
atividades desenvolvidas pelo profissional
seguindo as orientações do requisito 4.1.1.3 do
edital.
A candidata não apresentou a declaração,
ferindo o item 4.1.1.3 do Edital que cita o
Anexo V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE
EXPERIÊNCIA.
Assim, impossibilitando a comprovação de
experiência.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed nº 02/2021, indefere
o recurso de acordo com o Edital Funed nº
02/2021, Anexo I, que elenca os pré-requisitos
obrigatórios, havendo a candidata cumprido
somente o requisito de graduação; e item:
“4.1.2.5. Não serão consideradas para efeito de
experiência profissional a realização de estágios
(acadêmico e profissionais), experiência de
bolsista
de
mestrado e doutorado e a atuação em empresa
júnior.”
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed nº 02/2021, indefere
o recurso de acordo com o Edital Funed nº
02/2021, Anexo I, que elenca os pré-requisitos
obrigatórios, “*A comprovação de Experiência
para esta vaga deverá ser através de carteira
assinada e Declaração da instituição contendo
as atividades desenvolvidas pelo profissional
seguindo as orientações do requisito 2.7.2 do
edital.”
INDEFERIDO;
Conforme Edital FUNED nº 02/2021: 2.7.2.
Cópia digitalizada de Carteira de Trabalho,
declaração ou documentação equivalente que
declare a data de admissão e rescisão de
serviço e atividades desenvolvidas, fornecida
10

Nathália Christina
Guimarães Sousa

Gisele Capanema de Oliveira

Isabela Lorraine Braga da
Paz

122.7**.***-**

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

016.1**.***-**

FUNED 23 – Analista e
Pesquisador de Saúde
e Tecnologia –
Analista de
Desenvolvimento de
Medicamento
Biológicos

127.4**.***-**

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.
A declaração da empresa SAPORE S/A
apresentada pela candidata não está em papel
timbrado, assim como requisitado no item 2.7.2
supracitado.
INDEFERIDO;
Conforme os itens do edital:
4.1.2.4. Não serão consideradas frações de ano
ou tempo arredondado para efeito de cálculo
de pontuação das experiências profissionais
informadas.
4.1.2.5. Não serão consideradas para efeito de
experiência profissional a realização de estágios
(acadêmico e profissionais), experiência de
bolsista de mestrado e doutorado e a atuação
em empresa júnior.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed nº 02/2021, indefere
o recurso de acordo com o Edital Funed nº
02/2021, Anexo I, que elenca os pré-requisitos
obrigatórios, não havendo a candidata
cumprido o requisito de formação superior;
bem como o requisito de experiência, conforme
item: “4.1.2.5. Não serão consideradas para
efeito de experiência profissional a realização
de estágios (acadêmico e profissionais),
experiência de bolsista de mestrado e
doutorado e a atuação em empresa júnior.”
INDEFERIDO;
De acordo com os itens do edital 02/2021:
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.

FUNED 19 – Analista e
Pesquisador de Saúde 2.7.2. Cópia digitalizada de Carteira de
e Tecnologia –
Trabalho, declaração ou documentação
Analista de Compras equivalente 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;
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A candidata não apresentou a declaração das
atividades desenvolvidas no ato da inscrição.

Maria Beatriz Martins de
Araújo

Maria Selme Duarte Moraes

Thaila Fernanda Oliveira
Silva

690.6**.***-**

813.4**.***-**

122.8**.***-**

FUNED 23–Analista e
Pesquisador de Saúde
e Tecnologia –
Analista de
Desenvolvimentos de
Medicamentos
Biológicos.

INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed nº 02/2021, indefere
o recurso de acordo com o Edital Funed nº
02/2021, item: “2.15. A FUNED não se
responsabiliza por informações não prestadas
pelo candidato que venham a comprometer a
de sua participação no processo seletivo, sua
avaliação ou mesmo a formalização do
contrato”.

INDEFERIDO;
- Conforme Edital FUNED nº 02/2021, Anexo I:
Onde cita os pré-requisitos obrigatórios: Item 2
- Experiência profissional mínima de 01 ano em
Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição
– alimentação coletiva (mínimo de 300
refeições diárias).
*A comprovação de Experiência para esta vaga
FUNED 09 - Analista deverá ser através de carteira assinada e
e Pesquisador de
declaração da instituição contendo as
Saúde e Tecnologia – atividades desenvolvidas pelo profissional
Nutrição
seguindo as orientações do requisito 4.1.1.3 do
edital.
A candidata não apresentou a declaração,
ferindo o item 4.1.1.3 do Edital que cita o
Anexo V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE
EXPERIÊNCIA.
Assim, impossibilitando a comprovação de
experiência.
INDEFERIDO;
Conforme o item do Edital 02/2021 e o Anexo
I:
2.7.2. Cópia digitalizada de Carteira de
Trabalho, declaração ou documentação
equivalente que declare a data de admissão e
rescisão de serviço e atividades desenvolvidas,
FUNED 19 – Analista e fornecida pelo órgão ou instituição para qual o
Pesquisador de Saúde candidato prestou serviço, em papel timbrado
e Tecnologia com assinatura e carimbo do responsável ou
Analista de Compras autoridade responsável/contratante, com vistas
à comprovação da experiência profissional;
ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS
EQUIVALENTES, REMUNERAÇÃO, ATIVIDADES,
CATEGORIAS PROFISSIONAIS E PRÉREQUISITOS
- FUNED 19 – Analista e Pesquisador de Saúde e
Tecnologia – Analista de Compras
PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS ( 1-Curso
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Bárbara Alves Porto

105.5**.***-**

Thácila Silveira Lacerda
Moreira de Paulo

057.6**.***-**

Mayara Almonds Costa Elias

086.1**.***-**

Luana Cristina Alves

069.7**.***-**

Leonardo Ferreira Rocha
Souza

106.3**.***-**

superior em Farmácia, Biologia, Química,
Engenharia Química e 2-Experiência profissional
de 1 ano em processo de compras em Indústria
farmacêutica ou laboratório; 3-Certificado de
curso de Excel básico.
- A comprovação de Experiência para esta
vaga deverá ser através de carteira assinada e
Declaração da instituição contendo as
atividades desenvolvidas pelo profissional
seguindo as orientações do requisito 2.7.2 do
edital.
FUNED 23 - Analista e INDEFERIDO;
Pesquisador de Saúde Após análise ao recurso apresentado, a
e Tecnologia –
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, ressalta
Analista de
que não foi comprovada a experiência elencada
Desenvolvimento de nos pré-requisitos obrigatórios, do Anexo I do
Medicamentos
Edital Funed Nº 02/2021.
Biológicos.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, não
FUNED 14 – Analista e
identificou, a partir da documentação enviada,
Pesquisador de Saúde
declaração da instituição contendo as
e Tecnologia –
atividades desenvolvidas pelo profissional,
Analista Jurídico
seguindo as orientações do requisito 2.7.2
doedital e consoante exigência descrita no
anexo I do referido edital deste PSPS.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
FUNED 13 - Técnico Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, não
de Saúde e
identificou, a partir da documentação enviada
Tecnologia – Técnico no período de inscrição, atividade relacionada à
em Laboratório.
experiência profissional solicitada, conforme
exigência descrita no anexo I do referido Edital.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
FUNED 13 – Técnico Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, não
de Saúde e
identificou, a partir da documentação
Tecnologia – Técnico enviadano período de inscrição, comprovação
em Laboratório
da experiência profissional exigida conforme
descrito no item 4.1.2.4 do referido Edital deste
PSPS.
INDEFERIDO;
Conforme o item do Edital 02/2021 e o Anexo
FUNED 21 - Técnico
I:
de Saúde e
2.7.1. Cópia digitalizada dos diplomas, emitidos
Tecnologia – Técnico
por instituição de ensino oficial, relativos à área
em Administração
de formação exigida para a vaga na qual o
candidato se inscreveu e, quando for o caso,
13

Robson Luiz Barbosa
Martins

Lucélia Paula Gomes

Lucimara Ferreira da Silva

Maria Eunice Soares da Silva

Tamara Vargas de Miranda

066.1**.***-**

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

083.5**.***-**

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

112.1**.***-**

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

0364.3**.***-**

083.5**.***-**

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

títulos, formações ou capacitações adicionais
que estejam relacionadas as atribuições da
vaga
ANEXO
I DESCRIÇÃO
DOS
CARGOS
EQUIVALENTES, REMUNERAÇÃO, ATIVIDADES,
CATEGORIAS PROFISSIONAIS E PRÉREQUISITOS
– 21 Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico
em
Administração PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS
( 1-Curso
Técnico
em
Administração e 2-Experiência profissional de 1
ano em atividades administrativas e 3Certificado de curso de Excel básico.)
INDEFERIDO;
A inscrição não foi considerada, pois o
candidato se inscreveu para mais de uma vaga,
sendo considerada, apenas, a última inscrição
para a vaga 10 - Técnico em Gestão de Estoque
de Laboratórios, conforme item 2.8.1 do Edital.
A última inscrição na vaga 03 foi no dia
30/07/2021, às 14:50:41.E aúltima inscrição na
vaga 10 foi dia 30/07/2021, às 14:56:37.
INDEFERIDO;
Em análise ao recurso, nos documentos
apresentados não foi identificado o local onde a
candidata desempenhou suas atividades, de
forma a especificar a compatibilidade de sua
experiência profissional com o pré-requisito
desta vaga, qual seja:
“experiência profissional mínima de 1 ano em
laboratório”.
INDEFERIDO;
Em análise ao recurso apresentado, e
considerando que se trata de uma contratação
para atender necessidade temporária de
excepcional interesse público, a candidata não
apresentou a formação mínima exigida para
essa vaga, conforme anexo 01 do edital:
Curso Técnico em Química ou Técnico em
Biotecnologia ou Técnico em Patologia Clínica.
DEFERIDO;
Em análise ao recurso apresentado, o mesmo
está deferido pelo fato da candidata ter
apresentado a formação e experiência mínima
necessária para a habilitação.

DEFERIDO;
Em análise ao recurso apresentado, o mesmo
está deferido pelo fato da candidata ter
apresentado a formação e experiência mínima
necessária para a habilitação.
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Laboratórios

Viviane Pauline de Sousa

067.6**.***-**

Helane Aparecida da Cruz

059.6**.***-**

Francinete de Jesus Santos

351.5**.***-**

Josiane Karla Cavalcante
Loiola Henriques

Gabriel Thomas dos Reis
Dias

Edson Fernandes Junior

051.8**.***-**

185.1**.***-**

027.8**.***-**

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

DEFERIDO;
A inscrição da candidata foi habilitada, por
possuir pré-requisitos de formação e
experiência.

DEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
FUNED 16 – Técnico Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, informa
de Saúde e
que V. Sa.encontra-se habilitada no referido
Tecnologia – Técnico Processo
Seletivo Público
Simplificado.
em Enfermagem
Solicitamos que acompanhe as publicações das
etapas do referido PSPSno sitio da Funed,
conforme descrito no edital, anexo IV.
DEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
FUNED 16 – Técnico
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021,
de Saúde e
identificou, a partir da documentação enviada
Tecnologia – Técnico
no período de Inscrição, a experiência mínima
em Enfermagem
exigida para a função do cargo.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, não
FUNED 14 – Analista e identificou, a partir da documentação enviada
Pesquisador de Saúde no período de inscrição, declaração da
e Tecnologia –
instituição
contendo
as
atividades
Analista Jurídico
desenvolvidas pelo profissional, seguindo as
orientações do requisito 2.7.2 doedital e
consoante exigência descrita no anexo I do
referido edital desse PSPS.
INDEFERIDO

Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, não
FUNED 13 –
identificou, a partir da documentação
Técnico de Saúde e
enviada no período de inscrição, o préTecnologia– Técnico
requisito obrigatório descrito no anexo I do
em Laboratório
referido edital do PSPS. Qual seja: Curso
Técnico em Patologia Clínica, Análises
Clínicas ou Biotecnologia.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
FUNED 14–Analista e Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, não
Pesquisador de Saúde identificou, a partir da documentação enviada
e Tecnologia no período de inscrição, declaração da
Analista Juridico
instituição
contendo
as
atividades
desenvolvidas pelo profissional, seguindo as
orientações do requisito 2.7.2 do edital e
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consoante exigência descrita no anexo I do
referido edital desse PSPS.

Ednamar Santos Pedreira

Gabrielle de Freitas Setragni

Hugo Daniel Soares Morato

264.5**.***-**

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

090.5**.***-**

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

059.5**.***-**

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

Amanda Cloe Pereira Vaz

114.6**.***-**

Andreia Fernandes De Sousa

140.6**.***-**

Carlos Eduardo de Brito

012.2**.***-**

INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, não
identificou, a partir da documentação
enviadano período de Inscrição, comprovação
da formação profissional exigida conforme
descrito no anexo I do referido edital do PSPS.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, não
identificou, a partir da documentação enviada
no período de inscrição, comprovação do
período de trabalho para o cargo pleiteado,
conformeorientações do requisito 2.7.2 do
edital e consoante exigência descrita no anexo I
do referido edital deste PSPS.
INDEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021, não
identificou, a partir da documentação enviada
no período de inscrição, declaração da
instituição
contendo
as
atividades
desenvolvidas pelo profissional, seguindo as
orientações do requisito 2.7.2 doedital e
consoante exigência descrita no anexo I do
referido edital desse PSPS.

INDEFERIDO;
A inscrição não foi considerada, pois a
FUNED 12- Técnico de candidata se inscreveu para mais de uma vaga,
Saúde e Tecnologia – sendo considerada, apenas, a última inscrição
Assistente
para a vaga 21 - Técnico em Administração.
Administrativo
A inscrição para a vaga 12 foi dia 21/07/2021 às
12:06:26 e para a vaga 21 foi dia 21/07/2021 às
12:21
INDEFERIDO;
FUNED 12–Técnico de Em análise ao recurso apresentado, não se
Saúde e Tecnologia identificou o tempo mínimo de 03 anos
Assistente
necessário de experiência profissional para esta
Administrativo
vaga, conforme retificação nº 01, de 20 de julho
de 2021.
INDEFERIDO;
FUNED 12 - Técnico A inscrição não foi considerada, pois o
de Saúde e
candidato se inscreveu para mais de uma vaga,
Tecnologia –
sendo considerada, apenas, a última inscrição
Assistente
para a vaga 18 - Técnico Contábil Financeiro.
Administrativo
A inscrição para a vaga 12 foi dia 20/07/2021 às
09:39:10 e para a vaga 18 foi dia 20/07/2021 às
09:47:25.
16

INDEFERIDO;

Clesio Soares Silva

Dayana Santana de Oliveira
Jesus

105.5**.***-**

FUNED 12 - Técnico
de Saúde e
Tecnologia –
Assistente
Administrativo

Em análise ao recurso apresentado, o
candidato
não
comprovou,
pelos
documentos anexos em sua inscrição, a
experiência mínima de 03 anos em gestão
administrativa e o diploma de formação
está ilegível, o que impede sua conferência.
DEFERIDO;

097.7**.***-**

FUNED 12 - Técnico
de Saúde e
Tecnologia –
assistente
Administrativo

Considerando recurso da candidata, a
mesma possui formação e experiência
mínima para habilitação.
INDEFERIDO;

Diego Costa da Silva

079.7**.***-**

Emilene Gomes e Silva

086.6**.***-**

Jennyffer Rosa Daniel de
Paiva

733.2**.***-**

Lilian Lara Carvalho

647.0**.***-**

Em análise ao recurso apresentado pelo
candidato, a comprovação de experiência
profissional enviada no ato de inscrição não
FUNED 12- Técnico de comprova o tempo mínimo de 3 anos em
Saúde e Tecnologia –
atividades de gestão administrativa, por
Assistente
não constar data de início das atividades.
Administrativo
Além disso, o comprovante da carteira de
trabalho, informado pelo candidato, não
consta na relação de documentos postados
no ato da inscrição.
DEFERIDO;
FUNED 12- Técnico de
Em análise ao recurso apresentado pela
Saúde e Tecnologia –
candidata, foi identificada a experiência
Assistente
profissional exigida para habilitação na vaga
Administrativo
pretendida.
DEFERIDO
FUNED 12- Técnico de
Em análise ao recurso apresentado pela
Saúde e Tecnologia –
candidata, foi identificada a experiência
Assistente
profissional exigida para habilitação na vaga
Administrativo
pretendida.
DEFERIDO;
FUNED 12–Técnico de
Em análise ao recurso apresentado pela
Saúde e Tecnologia
candidata, foi identificada a experiência
Assistente
profissional exigida para habilitação na vaga
Administrativo
pretendida.
INDEFERIDO;

Em análise ao recurso apresentado pelo

Luiz Cesar Barbabella Maltez

097.7**.***-**

FUNED 12- Técnico de candidato, não foi possível identificar a
Saúde e Tecnologia –
comprovação de experiência profissional,
Assistente
exigida para a vaga pretendida, em
Administrativo

atividades de gestão administrativa, com
especificação de término das atividades.

Perpetua Pinto

885.4**.***-**

FUNED 12- Técnico de
Saúde e Tecnologia –
Assistente
Administrativo

INDEFERIDO;
Em análise ao recurso apresentado pela
candidata, não foi identificada a experiência
profissional comprovada em atividades de
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gestão administrativa, conforme exigido para
habilitação na vaga pretendida.

Samira Marques Santos

Sandra Aparecida de Brito

Wenderson Harlley Assis
Curvelo

Lanuzy Fernandes Maia

Leandro Ramos da Mata

Daniele Cristina de Rezende

086.4**.***-**

FUNED 12- Técnico de
Saúde e Tecnologia –
Assistente
Administrativo

971.3**.***-**

FUNED 12- Técnico de
Saúde e Tecnologia –
Assistente
Administrativo

733.2**.***-**

FUNED 12- Técnico de
Saúde e Tecnologia –
Assistente
Administrativo

067.8**.***-**

FUNED 12- Técnico de
Saúde e Tecnologia –
Assistente
Administrativo

044.4**.***-**

Funed 15 – Técnico
de Saúde e
Tecnologia – Técnico
em Administração

072.6**.***-**

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

INDEFERIDO;
Em análise ao recurso apresentado pela
candidata, não foi identificada a experiência
profissional comprovada de 3 anos em
atividades de gestão administrativa, conforme
exigido para habilitação na vaga pretendida.
DEFERIDO;
Em análise ao recurso apresentado pela
candidata, foi identificada a experiência
profissional exigida para habilitação na vaga
pretendida.
INDEFERIDO;
Em análise ao recurso apresentado pelo
candidato, constatou-se que o arquivo de
comprovação da experiência profissional não
apresenta identificação da CTPS e não foi
possível identificar a experiência mínima de 3
anos em atividades de gestão administrativa.
DEFERIDO;
Em análise ao recurso apresentado pela
candidata, foi identificada a experiência
profissional exigida para habilitação na vaga
pretendida.
DEFERIDO;
Após análise ao recurso apresentado, a
Comissão do Edital Funed Nº 02/2021,
identificou, a partir da documentação enviada
no
período
de
Inscrição,
os
comprovantesexigidos para a função do cargo.
DEFERIDO;
A candidata apresentou experiência de 1 ano
em laboratório com descrição de atividades
em processo de compras.
Conforme Anexo I do edital 02/2021:
FUNED 19 -Analista e Pesquisador de Saúde e
Tecnologia – Analista de Compras (PRÉREQUISITOS OBRIGATÓRIOS - 1-Curso superior
em Farmácia, Biologia, Química, Engenharia
Química e 2-Experiência profissional de 1 ano
em processo de compras em Indústria
farmacêutica ou laboratório; 3-Certificado de
curso de Excel básico. - A comprovação de
Experiência para esta vaga deverá ser através
de carteira assinada e Declaração da instituição
contendo as atividades desenvolvidas pelo
profissional seguindo as orientações do
requisito 2.7.2 do edital.
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Jamile dos Santos Santos

852.6**.***-**

INDEFERIDO;
Conforme o item do Edital 02/2021 e o Anexo
I:
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,
FUNED 21- Técnico de títulos, formações ou capacitações adicionais
Saúde e Tecnologia- que estejam relacionadas as atribuições da vaga
Técnico em
ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS CARGOS
Administração
EQUIVALENTES, REMUNERAÇÃO, ATIVIDADES,
CATEGORIAS PROFISSIONAIS E PRÉREQUISITOS
– 21 Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico
em
Administração PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS
( 1-Curso
Técnico
em
Administração e 2 - Experiência profissional de
1 ano em atividades administrativas e 3Certificado de curso de Excel básico.)
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