
 
 
 

 

ORIENTAÇÕES PARA EXAME MÉDICO ADMISSIONAL - EDITAL FUNED PARA SELEÇÃO DE 
BOLSISTAS Nº 03/2022 

 
EXAME ADMISSIONAL: 

O exame admissional para início das atividades dos bolsistas será realizado pelo Serviço de 

Segurança e Saúde do Trabalhador da Funed, que emitirá atestado de saúde ocupacional. 

O candidato considerado inapto no exame médico admissional estará impedido de assinar o 

termo de outorga e será convocado o próximo candidato aprovado.  

 Período para a realização do exame admissional e assinatura do termo de outorga: 

O candidato deverá apresentar conforme dias e horários disponibilizados abaixo, os exames 

médicos e documentos listados nos itens 1 e 2.  

Deverá submeter-se primeiramente à inspeção médica e logo após apresentar a documentação 

necessária para assinatura do termo de outorga ao Serviço de Pessoal da Funed. 

 

Projeto Nome Candidato Dia Horário 
Projeto Antimicrobiano Lorena Thais Souza Dias 30/01/2023 08:30 

Projeto Agrotóxicos Millena Christie Ferreira Avelar 30/01/2023 09:00 

Projeto Detecção Viral Anna Júlia Quaresma Magalhães 30/01/2023 09:30 

Projeto Embalagens Karen Costa 31/01/2023 08:30 

Projeto PPS Ensaios 
mecânicos 

Thaíla Fernanda Oliveira Silva 31/01/2023 09:00 

Projeto PPS  
Ensaios microbiológicos 

Eronilda Castro Pena 31/01/2023 09:30 

 

IMPORTANTE: O exame admissional e a entrega de documentos para assinatura do termo de 

outorga serão realizados no mesmo dia.  O candidato deverá comparecer no dia agendado 

munido dos resultados exames médicos e documentação necessária para a formalização do 

termo de outorga, conforme orientações abaixo. 

O início das atividades dos candidatos se dará a partir do dia 01/02/2023. 

 

 



 
 
1. DOCUMENTAÇÃO EXAME MÉDICO  ADMISSIONAL: 

Na data agendada, o candidato deverá comparecer no Serviço de Segurança e Saúde do 

Trabalhador da Funed (SSST), Rua Conde Pereira Carneiro, nº 80 - Gameleira e deverão ser 

apresentados original de resultado dos seguintes exames feitos às expensas do candidato 

descritos abaixo:  

- Cartão de Vacina Atualizado; 

- Hemograma completo; 

- Glicemia em Jejum; 

- Anti Hbs; 

- Colinesterase Sérica (somente para a vaga do Projeto Agrotóxicos). 

 

2. ORIENTAÇÕES PARA ASSINATURA DO TERMO DE OUTORGA: 

 

Para assinatura do termo de outorga  com a Fundação Ezequiel Dias, logo após a 
realização do exame admissional, o candidato considerado apto, será encaminhado pela 
equipe do SSST ao Serviço Pessoal, para que  seja apresentado o resultado do exame 
médico admissional e o original e cópia dos documentos solicitados abaixo, conforme as 
vagas e requisito 8.4 do Edital: 
 

a) Carteira de Identidade;  

b) CPF;  

c) Comprovante de Endereço; 

d) Diploma ou declaração de escolaridade;  

e) Comprovante de conta bancária do Banco Itaú (conta corrente);  

f) 1 fotografia 3x4 recente;  

Observação: A Declaração de não acúmulo de bolsas deverá ser assinada presencialmente no 

momento da assinatura do termo de outorga. 

Conforme Edital Funed para seleção de bolsistas 03/2022, item: 8.5. “Caso o(a) candidato não 

apresente os documentos solicitados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a convocação, será 

considerado(a) desclassificado. 

 


