
EDITAL FUNED Nº 02/2022 
 

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 02/2022, publicado em 06 de maio de 2022, que trata de Processo Seletivo  Púbico 
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. 

 
No anexo I ; 
 
Onde se lê: 
 

FUNED 06 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista em Qualificação e Validação de Sistemas Computadorizados 

CARREIRA  

EQUIVALENTE 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
ESCOLARIDADE CARGA 

HORÁRIA 
ATRIBUIÇÕES PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS VAGAS 

Analista e 
Pesquisador de 
Saúde e 
Tecnologia – 
APST  

 

3.812,95+ GIEFS  
+até R$75,00/dia, 
referente à ajuda  
de custo por dia  

efetivamente 

trabalhado 

Nível superior 40 horas 

cumpridas de 

acordo com a 

necessidade 

do serviço. 

Elaborar e/ou revisar a implementação dos planos mestres 

de qualificação e validação de sistemas, coletando as bases 

legais e as diretrizes da instituição para atendimento de 

exigências da vigilância sanitária; Elaborar e/ou revisar a 

realização de procedimentos, análises de risco, protocolos 

de teste e relatórios e equipe interna ou fornecedores; 

Acompanhar e/ou executar testes de qualificação nos 

equipamentos, utilidades e sistemas computadorizados; 

Prestar informação técnica para elaboração de projetos e 

ou operacionalização de processos, métodos e estruturação 

física da área de atuação. Elaborar e/ou revisar e/ou treinar 

equipes nos procedimentos, promovendo melhorias e 

otimizando processos. Elaborar e atualizar cronograma das 

validações de sistemas computadorizados e/ou 

qualificações de equipamentos fabris e de utilidades. 

1-Graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Ambiental; 

2- Experiência profissional mínima de 2 anos comprovada na área de 

gestão ambiental; 

3-Registro no respectivo Conselho de Classe profissional.  

 

 

*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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Elaborar e/ou revisar o relatório de monitoramento de 

desempenho e manutenção de status de qualificação de 

equipamentos e utilidades e/ou revisão periódica de 

validação de sistemas computadorizados. Avaliar 

criticamente os certificados de calibração dos instrumentos 

do SQV. Representar a chefia nas auditorias e inspeções. 

Orientar estagiários nas atividades de apoio à equipe de 

qualificação e validação de sistemas computadorizados. 

Emitir parecer técnico em controles de mudança. 

 
 
 
Leia-se: 
 

FUNED 06 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista em Qualificação e Validação de Sistemas Computadorizados 

CARREIRA  

EQUIVALENTE 

REMUNERAÇÃO 

BRUTA 
ESCOLARIDADE CARGA 

HORÁRIA 
ATRIBUIÇÕES PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS VAGAS 

Analista e 
Pesquisador de 
Saúde e 
Tecnologia – 
APST  

 

3.812,95+ GIEFS  
+até R$75,00/dia, 
referente à ajuda  
de custo por dia  

efetivamente 

trabalhado 

Nível superior 40 horas 

cumpridas de 

acordo com a 

necessidade 

do serviço. 

Elaborar e/ou revisar a implementação dos planos mestres 

de qualificação e validação de sistemas, coletando as bases 

legais e as diretrizes da instituição para atendimento de 

exigências da vigilância sanitária; Elaborar e/ou revisar a 

realização de procedimentos, análises de risco, protocolos 

de teste e relatórios e equipe interna ou fornecedores; 

Acompanhar e/ou executar testes de qualificação nos 

equipamentos, utilidades e sistemas computadorizados; 

Prestar informação técnica para elaboração de projetos e 

ou operacionalização de processos, métodos e estruturação 

física da área de atuação. Elaborar e/ou revisar e/ou treinar 

equipes nos procedimentos, promovendo melhorias e 

otimizando processos. Elaborar e atualizar cronograma das 

validações de sistemas computadorizados e/ou 

1-Graduação em Engenharia de Sistemas ou Engenharia da 
Computação ou Tecnólogo em Redes ou Engenharia de Controle e 
Automação ou Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica ou 
Engenharia Química, e 
2-Experiência profissional mínima de 01 ano comprovada em 
validação de sistemas computadorizados em indústria farmacêutica 
ou indústrias das ciências da vida e 
3-Registro no respectivo Conselho de Classe profissional. 
*A comprovação da experiência para esta vaga poderá ser através 

de carteira assinada e 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 
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qualificações de equipamentos fabris e de utilidades. 

Elaborar e/ou revisar o relatório de monitoramento de 

desempenho e manutenção de status de qualificação de 

equipamentos e utilidades e/ou revisão periódica de 

validação de sistemas computadorizados. Avaliar 

criticamente os certificados de calibração dos instrumentos 

do SQV. Representar a chefia nas auditorias e inspeções. 

Orientar estagiários nas atividades de apoio à equipe de 

qualificação e validação de sistemas computadorizados. 

Emitir parecer técnico em controles de mudança. 

 

carimbadas. Descrevendo as atividades realizadas pelo candidato. 

 
 
 
 
 

 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em referência. 
 
 
Belo Horizonte, 07 de maio de 2022. 
 
 
Eduardo Campos Prosdocimi 
 

       Presidente da Fundação Ezequiel Dias 



 
 
 


