
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  

FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS  

 

EDITAL DIOM Nº 02/2022  

 

A Fundação Ezequiel Dias, por meio do Instituto Octávio Magalhães, Divisão de 

Vigilância Sanitária e Ambiental torna Público o Processo Seletivo de bolsistas 

destinado a Bolsa de Aperfeiçoamento Profissional, autorizado pelo Convênio 

Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário Nº 03/2016 – 

EMG/SES/SUS-MG/FES e a FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente instrumento tem por objetivo a seleção de bolsistas, sendo 06 

vagas destinadas aos candidatos que possuem exclusivamente a formação 

em curso de graduação de nível superior em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 

BIOMEDICINA, FARMÁCIA ou QUÍMICA reconhecido pelo MEC, 

Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. 

1.2  Os bolsistas deverão executar as suas atividades presencialmente na 

Fundação Ezequiel Dias, nos Laboratórios da Divisão de Vigilância Sanitária 

e Ambiental, concluindo até 40 horas semanais, com a remuneração de R$ 

1.800,00 (um mil e oitocentos reais), durante o período de 12 meses, 

havendo possibilidade de renovação. 

2. DAS ATRIBUIÇÕES 

2.1 As atribuições das vagas consistem em: 

2.1.1 Implantação (Validação/Verificação) de métodos analíticos em 

produtos sujeitos ao controle sanitário e ambiental (água, alimentos, 

embalagens e produtos para saúde), conforme normas vigentes; 

2.1.2 Elaboração de documentos do sistema de gestão da qualidade; 

2.1.3 Realização de ensaios analíticos; 



2.1.4 Observação, cumprimento e utilização de normas e procedimentos de 

biossegurança e qualidade; 

2.1. 5 Elaboração e apresentação de relatórios de atividades. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 A inscrição do candidato será realizada por meio eletrônico com envio do 

formulário de inscrição através do link (https://forms.gle/PyVZ8qspqkQu4n7d7). 

O interessado deverá possuir conta de G-Mail Google.  

3.2 A FUNED não se responsabiliza por inscrições não enviadas, bem como 

em qualquer etapa do processo, por problemas de conexão, envio de e-mails, 

servidor ou demais problemas de ordem técnica sendo de exclusiva 

responsabilidade do candidato. 

3.3 O período de inscrição para participação no processo seletivo será a partir 

das 08:00 horas do dia 06 de junho de 2022 às 18:00 horas do dia 12 de junho 

de 2022, horário de Brasília. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1 A seleção de que trata esse instrumento, de caráter eliminatório e 

classificatório, será composta de 02 etapas:  

Etapa 1:  Inscrição e Análise de documentação, sendo necessário: 

1.1. Formação superior em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, BIOMEDICINA, 

FARMÁCIA ou QUÍMICA; 

1.2. Apresentação de Currículo; 

1.3. Comprovante de Experiência acadêmica e/ou profissional em 

implantação/validação de métodos analíticos em alguma das 

seguintes áreas: microbiologia, físico-química, biologia molecular 

ou química analítica. 

Etapa 2: Entrevista Presencial com entrega dos documentos comprobatórios, 

sendo estes: 

 2.1. Certificado de graduação  

 2.2. Comprovante de experiência  



 2.3. RG / CPF / Comprovante de endereço 

 

4.2 Serão habilitados para a Etapa 2, os candidatos que apresentarem, EM 

FORMATO PDF, os documentos descritos nos itens 1.1, 1.2 e 1.3.   

A banca selecionará para a Entrevista Presencial até 5 candidatos por vaga, 

dentre aqueles que melhor se enquadrarem no critério de experiência descrito 

no item 1.3. 

4.3 O convite para entrevista será realizado pelo e-mail preenchido no formulário 

de inscrição. No dia da entrevista, o candidato deverá apresentar os documentos 

descritos nos itens 2.1, 2.2 e 2.3. 

 

3. DA DIVULGAÇÃO E RESULTADOS 

3.1 - Os resultados preliminar e final, as convocações e demais avisos, bem 

como todos os atos oficiais relativos ao Edital serão divulgados via internet no 

site www.funed.mg.gov.br. 

 

Belo Horizonte, 03 de Junho de 2022.  

 

Diretoria do Instituto Octávio Magalhães 

Fundação Ezequiel Dias 

 

Anexo  I 

CRONOGRAMA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

ETAPAS PRAZO INICIAL PRAZO FINAL 

Divulgação do Edital 03/06/2022 03/06/2022 

Inscrições 06/06/2022 12/06/2022 

1ª Etapa 

Análise de Documentos 06/06/2022 14/06/2022 

Divulgação do Resultado  15/06/2022 15/06/2022 

2ª Etapa 

Realização das Entrevistas 21/06/2022 23/06/2022 

Publicação do Resultado Final 24/06/2022 24/06/2022 

 

http://www.funed.mg.gov.br/

