EDITAL FUNED Nº 02/2022
RETIFICAÇÃO Nº 04
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.
Onde se lê:
Art. 1° - Reabre o período de inscrições, a partir das 08h00min de 24/05/2022 até as 18h00min do dia 25/06/2022 (horário de Brasília).
Leia-se:
Art. 1° - Reabre o período de inscrições, a partir das 08h00min de 24/05/2022 até as 18h00min do dia 25/05/2022 (horário de Brasília).
Na vaga Funed 11 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Qualificação
Onde se lê:
FUNED 11 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Qualificação

CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO ESCOLARIDADE CARGA
BRUTA
HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

VAGAS

Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

1.871,05+ GIEFS Nível médio
+atéR$75,00/dia técnico
, referente à
ajuda
de custo por dia
efetivamente
trabalhado

40 horas
cumpridas
de acordo
com a
necessidade
do serviço.

Fiscalização de contratos, coordenação de equipes
terceirizadas, elaboração de procedimentos, relatórios,
pareceres, elaboração documentos da qualidade,
participações em reuniões, reportar chefias sobre principais
pontos de melhorias e problemas observados,
acompanhamentos de serviços. Operação de equipamentos e
sistemas de utilidades.

Leia-se:

FUNED 11 – Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Qualificação

1. Curso Técnico em Eletrônica ou Técnico
em Mecânica ou Técnico em Eletrotécnica
ou Técnico em Eletromecânica.
2. Experiência profissional mínima de 01 ano
comprovada em empresa de manutenção
industrial ou hospitalar ou em conservação
de equipamentos ou sistemas de utilidades.
*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.
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CARREIRA

REMUNERAÇÃO ESCOLARIDADE CARGA
BRUTA
HORÁRIA

ATRIBUIÇÕES

PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

1.871,05+ GIEFS Nível médio
+atéR$75,00/dia técnico
, referente à
ajuda
de custo por dia
efetivamente
trabalhado

Fiscalização de contratos, coordenação de equipes
terceirizadas, elaboração de procedimentos, relatórios,
pareceres, elaboração documentos da qualidade,
participações em reuniões, reportar chefias sobre principais
pontos de melhorias e problemas observados,
acompanhamentos de serviços. Operação de equipamentos e
sistemas de utilidades.

1. Curso Técnico em Eletrônica ou Técnico em
Mecânica ou Técnico em Eletrotécnica ou
Técnico em Eletromecânica.

VAGAS

EQUIVALENTE
Técnico de
Saúde e
Tecnologia –
TST II

40 horas
cumpridas
de acordo
com a
necessidade
do serviço.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em referência.

Belo Horizonte, 25 de maio de 2022.
Eduardo Campos Prosdocimi
Presidente da Fundação Ezequiel Dias
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