EDITAL FUNED Nº 01/2022

RETIFICAÇÃO Nº 01

A Fundação Ezequiel Dias 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 a retificação processada no Edital Funed 01/2022, publicado em 04 de fevereiro
de 2022, que trata o Chamamento Público Emergencial 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.

No requisito 4 do edital;
Onde se lê:
4. Os candidatos que obtiverem pontuação inferior ao valor atribuído ao tempo mínimo
de experiência profissional pontuado, conforme estabelecido no Anexo III serão
automaticamente excluídos do processo.
Leia-se:
4. Os candidatos que obtiverem pontuação inferior ao valor atribuído ao tempo
mínimo/quantidade de experiência profissional ou curso pontuado, conforme
estabelecido no Anexo III não serão pontuados.
No requisito 11 do edital, alínea “q”;
Onde se lê:
q) Cartão de Vacina contendo os registros: Hepatite B, Dupla adulto (tétano e difteria),
Febre Amarela , Tríplice Viral e COVID 19.
Leia-se:
q) Cartão de Vacina contendo os registros: Hepatite B, Dupla adulto (tétano e difteria),
Febre Amarela e Tríplice Viral.
No anexo III – Quadro de Distribuição de Pontos, nos quadros das vagas Funed I,
FUNED II, FUNED III e FUNED IV, na coluna “ Tipo” de cada
de cada quadro;
Onde se lê:
Experiência Profissional
Leia-se:
Experiência Profissional (Não serão consideradas para efeito de experiência profissional
a realização de estágios (acadêmico e profissional), experiência de bolsista de mestrado,
doutorado e pós-doutorado, bolsista de pesquisa ou qualquer outro tipo de bolsa,
docência e atuação em empresa júnior.).

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em referência.

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2022.
Dario Brock Ramalho
Presidente da Fundação Ezequiel Dias

