FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA
C.N.P.J. 20.054.326/0001-09

EDITAL Nº 004/2019
RETIFICAÇÃO Nº 02
O Presidente da FUNEPU no uso de suas atribuições, retifica as disposições abaixo, constantes no edital 004/2019.
Onde se - lê:
TABELA 2.1.

CÓDIGO

001

CARGO

Assistente Social

PRÉ-REQUISITOS/
TITULAÇÃO

VAGAS AMPLA
CONCORRÊNCIA

Graduação em Serviço Social;
Registro junto ao Conselho;
Experiência
comprovada
através de uma das seguintes
formas: CTPS ou Documento
que ateste a conclusão de
Estágio Extracurricular ou a
realização
de
Serviço
Voluntário na área, superior a
03 (três) meses e que tenha sido
realizado em estabelecimento
de Pessoa Jurídica, sujeito a
análise e comprovação.

Cadastro de
Reserva

VAGAS
PCD

01

SALÁRIO
BASE

R$ 2.285,61

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

Prestar serviços de âmbito social, atender e
orientar
pacientes,
familiares
e
acompanhantes;
Atender,
orientar
e
encaminhar usuários em situação de
vulnerabilidade social; Realizar contatos e
proceder com encaminhamentos para
instituições e/ou rede de apoio social a
150h/mensais usuários em situação de risco social e/ou de
ameaça ou violação de seus direitos, executar
procedimentos técnicos relacionados aos
atendimentos realizados; Planejar, executar e
monitorar políticas internas para atividades
do setor; Conhecer a realidade social dos
pacientes
atendidos
na
instituição;
Desempenhar
tarefas
administrativas
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relacionadas as rotinas do setor; Auxiliar no
processo de alta hospitalar; Acolher e
orientar à família em caso de óbito do
paciente; Realizar demais atividades
pertinentes à função e ao setor; Trabalhar em
conformidade
com
as
normas
e
procedimentos de biossegurança; Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao meio ambiente
organizacional.

Leia - se:
TABELA 2.1.

CÓDIGO

001

CARGO

Assistente Social

PRÉ-REQUISITOS/
TITULAÇÃO

VAGAS AMPLA
CONCORRÊNCIA

Graduação em Serviço Social;
Registro junto ao Conselho;
Experiência
comprovada
através de uma das seguintes
formas: CTPS ou Documento
que ateste a conclusão de
Estágio Extracurricular ou a
realização
de
Serviço
Voluntário na área, superior a

Cadastro de
Reserva

VAGAS
PCD

01

SALÁRIO
BASE

R$ 2.285,61

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

Prestar serviços de âmbito social, atender e
orientar
pacientes,
familiares
e
acompanhantes;
Atender,
orientar
e
150h/mensais
encaminhar usuários em situação de
(perfazendo vulnerabilidade social; Realizar contatos e
proceder com encaminhamentos para
30 horas
instituições e/ou rede de apoio social a
semanais)
usuários em situação de risco social e/ou de
ameaça ou violação de seus direitos, executar
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03 (três) meses e que tenha sido
realizado em estabelecimento
de Pessoa Jurídica, sujeito a
análise e comprovação.

procedimentos técnicos relacionados aos
atendimentos realizados; Planejar, executar e
monitorar políticas internas para atividades
do setor; Conhecer a realidade social dos
pacientes
atendidos
na
instituição;
Desempenhar
tarefas
administrativas
relacionadas as rotinas do setor; Auxiliar no
processo de alta hospitalar; Acolher e
orientar à família em caso de óbito do
paciente; Realizar demais atividades
pertinentes à função e ao setor; Trabalhar em
conformidade
com
as
normas
e
procedimentos de biossegurança; Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao meio ambiente
organizacional.

Uberaba, 17 de julho de 2019

Prof. José Eduardo dos Reis Felix
Presidente da Funepu
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