EDITAL FUNED Nº 02/2022
RETIFICAÇÃO Nº 02
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 requisito 7.3, letra O:
Onde se lê:
o)
Registro no Conselho de Classe e Certidão de Registro e Regularidade, quando for o caso.
Leia-se:
o)
Registro no Conselho de Classe e Certidão de Registro e Regularidade para todas as formações/profissões que possuem conselho de classe
instituido.

No anexo I ;
Onde se lê:
FUNED 14 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista em Laboratório

CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

CARGA HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS

VAGAS

Analista e
Pesquisador de
Saúde e
Tecnologia –
APST

3.812,95+ GIEFS Nível superior
+atéR$75,00/dia,
referente à
ajuda
de custo por dia
efetivamente
trabalhado

40 horas
cumpridas de
acordo com a
necessidade do
serviço.

Gerenciar, preparar, planejar, organizar e
supervisionar todas as etapas relacionadas ao
recebimento de amostras biológicas, numeração e
triagem de amostras biológicas relacionadas ao
COVID. Gerenciar, preparar, planejar, organizar e
supervisionar o recebimento, conferência,
identificação de amostras biológicas de diversas
patologias como: HIV, carga viral, vírus respiratórios,
H1N1, febres hemorrágicas, meningite, leptospirose,
coqueluche, tuberculose, hepatites, isolamento viral,
sarampo, rubéola, raiva, dengue, peste, cepas
bacterianas, febre amarela, febre maculosa,
leishmanioses, toxoplasmose, doença de chagas,
malária, colinesterase, doença de Creutzfeldt-Jakob
entre outras. Gerenciar, preparar, planejar, organizar
e supervisionar todas as etapas relacionadas ao
envio das amostras biológicas para laboratórios de
referência nacional, conforme RDC Nº 504, DE 27 DE
MAIO DE 2021. Aliquotar amostras biológicas
diversas, tais como amostras suspeitas de vírus
respiratórios (COVID, Influenza), HIV, febre
maculosa, arboviroses e leptospirose. Realizar
atividades de rotina do laboratório (preparar
reagentes e soluções, descartar resíduos, manter o
ambiente de trabalho limpo e organizado, etc).
Confeccionar etiquetas e identificar tubos/frascos de
amostras biológicas diversas e os respectivos
documentos. Utilizar o Sistema Gerenciador de
Ambiente Laboratorial – GAL para consulta, cadastro,
descarte, impressão de etiquetas, liberação de
laudos e geração de relatórios no sistema. Executar e
fazer cumprir as Normas de Biossegurança,
qualidade e Ferramentas de Gestão da Qualidade,
participando na execução de ações corretivas e
preventivas das não conformidades e desvios da
qualidade com finalidade de aprimoramento dos
processos. Capacitar e orientar os profissionais e

1-Graduação em Farmácia/Bioquímica; ou
Biologia ou Biomedicina.
2-Registro no respectivo Conselho de
Classe profissional.
3- Experiência profissional mínima de 01
ano em: gerenciamento, recebimento de
amostras biológicas em laboratórios de
saúde pública e supervisão de equipe para
amostras de COVID-19; utilização de
sistemas em Laboratórios de saúde
pública.
*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.

01

clientes externos para preparar, armazenar e
encaminhar amostras biológicas. Monitorar as
devoluções e descartes de amostras biológicas
quando não conformes. Realizar os controles de
processos relativos ao recebimento de amostras e
avaliar os resultados, realizar análise crítica e manter
devidos registros de controle de temperatura das
geladeiras, freezers, ambiente e estufa; controle
microbiológico e de uso das cabines de segurança
biológica, monitoramento da limpeza do serviço.
Atender as demandas e fazer contato com os
clientes internos e externos. Participar de plantões
aos finais de semana e noturnos durante a semana,
nos finais de semana e feriados.

Leia-se:
FUNED 14 – Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista em Laboratório

CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

CARGA HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

PRÉ-REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS

VAGAS

Analista e
Pesquisador de
Saúde e
Tecnologia –
APST

3.812,95+ GIEFS Nível superior
+atéR$75,00/dia,
referente à
ajuda
de custo por dia
efetivamente
trabalhado

40 horas
cumpridas de
acordo com a
necessidade do
serviço.

Gerenciar, preparar, planejar, organizar e
supervisionar todas as etapas relacionadas ao
recebimento de amostras biológicas, numeração e
triagem de amostras biológicas relacionadas ao
COVID. Gerenciar, preparar, planejar, organizar e
supervisionar o recebimento, conferência,
identificação de amostras biológicas de diversas
patologias como: HIV, carga viral, vírus respiratórios,
H1N1, febres hemorrágicas, meningite, leptospirose,
coqueluche, tuberculose, hepatites, isolamento viral,
sarampo, rubéola, raiva, dengue, peste, cepas
bacterianas, febre amarela, febre maculosa,
leishmanioses, toxoplasmose, doença de chagas,
malária, colinesterase, doença de Creutzfeldt-Jakob
entre outras. Gerenciar, preparar, planejar, organizar
e supervisionar todas as etapas relacionadas ao
envio das amostras biológicas para laboratórios de
referência nacional, conforme RDC Nº 504, DE 27 DE
MAIO DE 2021. Aliquotar amostras biológicas
diversas, tais como amostras suspeitas de vírus
respiratórios (COVID, Influenza), HIV, febre
maculosa, arboviroses e leptospirose. Realizar
atividades de rotina do laboratório (preparar
reagentes e soluções, descartar resíduos, manter o
ambiente de trabalho limpo e organizado, etc).
Confeccionar etiquetas e identificar tubos/frascos de
amostras biológicas diversas e os respectivos
documentos. Utilizar o Sistema Gerenciador de
Ambiente Laboratorial – GAL para consulta, cadastro,
descarte, impressão de etiquetas, liberação de
laudos e geração de relatórios no sistema. Executar e
fazer cumprir as Normas de Biossegurança,
qualidade e Ferramentas de Gestão da Qualidade,
participando na execução de ações corretivas e
preventivas das não conformidades e desvios da
qualidade com finalidade de aprimoramento dos
processos. Capacitar e orientar os profissionais e

1-Graduação em Farmácia/Bioquímica; ou
Biologia ou Biomedicina.
2-Registro no respectivo Conselho de
Classe profissional.
3- Experiência profissional mínima de 06
meses em gerenciamento, recebimento
de amostras biológicas e supervisão de
equipe para amostras de COVID-19.
*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.

01

clientes externos para preparar, armazenar e
encaminhar amostras biológicas. Monitorar as
devoluções e descartes de amostras biológicas
quando não conformes. Realizar os controles de
processos relativos ao recebimento de amostras e
avaliar os resultados, realizar análise crítica e manter
devidos registros de controle de temperatura das
geladeiras, freezers, ambiente e estufa; controle
microbiológico e de uso das cabines de segurança
biológica, monitoramento da limpeza do serviço.
Atender as demandas e fazer contato com os
clientes internos e externos. Participar de plantões
aos finais de semana e noturnos durante a semana,
nos finais de semana e feriados.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em referência.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2022.

Eduardo Campos Prosdocimi
Presidente da Fundação Ezequiel Dias

