FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA
C.N.P.J. 20.054.326/0001-09
EDITAL Nº 006/2019
RETIFICAÇÃO Nº 01
O Presidente da FUNEPU no uso de suas atribuições, retifica as disposições abaixo, constantes no edital 006/2019.
Onde se lê:
2. DOS CARGOS
TABELA 2.1.

CÓDIGO

002

CARGO

Técnico em
Enfermagem

PRÉ-REQUISITOS/
TITULAÇÃO
Conclusão do Ensino Médio e
do
Curso
Técnico
em
Enfermagem; Registro junto ao
COREN;
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.

VAGAS AMPLA
CONCORRÊNCIA

Cadastro de
Reserva

VAGAS
PCD

01

SALÁRIO
BASE

R$ 1.272,60

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Executar o trabalho técnico de assistência de
enfermagem aos pacientes e prestar
assistência; Administrar medicação prescrita;
Organizar o ambiente de trabalho e dar
continuidade aos plantões; Preparar materiais
a serem utilizados pelo setor ou por outros
setores
segundo
demanda;
Realizar
transporte de paciente intra e extra hospitalar;
210h/mensais
Auxiliar
na
execução de
exames;
Acompanhar e realizar rotinas relacionadas
às doenças de notificação compulsória;
Trabalhar em conformidade com as normas e
procedimentos de biossegurança; Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente
organizacional; Acompanhar pacientes na
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realização de exames em clínicas ou outras
unidades.

003

004

Técnico em
Farmácia

Conclusão do Ensino Médio e do
Curso Técnico em Farmácia;
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.

Técnico
em Conclusão do Ensino Médio e
Laboratório de do Curso Técnico em Análises
Análises
Clínicas
(apresentar
Clínicas
comprovante);
Experiência

Cadastro de
Reserva

01

R$ 1.297,80

Cadastro de
Reserva

01

R$ 1.297,80

Atender solicitações de acordo com a
prescrição médica; Receber, conferir,
organizar e entregar medicamentos à equipe
de enfermagem;
Fracionar, separar,
acondicionar e etiquetar medicamentos;
Organizar e manter o estoque de
medicamentos;
Proceder a revisão,
rotulagem,
acondicionamento
em
embalagens adequadas de lotes produzidos
de acordo com as determinações da Agência
Nacional
de
Vigilância
Sanitária;
Acompanhar data de validade; Registrar
210h/mensais
diariamente a temperatura interna dos
refrigeradores; Controlar o armazenamento
dos produtos farmacêuticos; Manter em
ordem e higiene os materiais e equipamentos
sob sua responsabilidade no trabalho;
Realizar
inventário;
Executar
outras
atividades correlatas a 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 ambiente
organizacional.
Orientar, preparar e coletar material
biológico de pacientes nas áreas de
210h/mensais hematologia,
imunologia,
urinálise,
microbiologia, bioquímica e parasitologia.
Receber e preparar as amostras dos setores
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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.

conforme protocolos específicos. Operar,
checar e calibrar equipamentos analíticos e
de suporte; operar programas específicos
para a digitação, conferência e verificação de
resultados de exames; trabalhar conforme
normas e procedimentos técnicos de boas
práticas, qualidade e biossegurança.

Leia - se:
2. DOS CARGOS
TABELA 2.1.

CÓDIGO

002

CARGO

Técnico em
Enfermagem

PRÉ-REQUISITOS/
TITULAÇÃO
Conclusão do Ensino Médio e
do
Curso
Técnico
em
Enfermagem; Registro junto ao
COREN;
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,

VAGAS AMPLA
CONCORRÊNCIA

Cadastro de
Reserva

VAGAS
PCD

01

SALÁRIO
BASE

R$ 1.091,12
ou
R$ 1.272,60

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Executar o trabalho técnico de assistência de
enfermagem aos pacientes e prestar
assistência; Administrar medicação prescrita;
Organizar o ambiente de trabalho e dar
*180h/mensais continuidade aos plantões; Preparar materiais
ou
a serem utilizados pelo setor ou por outros
*210h/mensais setores
segundo
demanda;
Realizar
transporte de paciente intra e extra hospitalar;
Auxiliar
na
execução de
exames;
Acompanhar e realizar rotinas relacionadas
às doenças de notificação compulsória;
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superior a 03 (três) meses e que
tenha sido realizado em
estabelecimento de Pessoa
Jurídica, sujeito a análise e
comprovação.

003

Técnico em
Farmácia

Conclusão do Ensino Médio e do
Curso Técnico em Farmácia;
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

01

R$ 1.112,79
ou
R$ 1.297,80

Trabalhar em conformidade com as normas e
procedimentos de biossegurança; Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente
organizacional; Acompanhar pacientes na
realização de exames em clínicas ou outras
unidades.
Atender solicitações de acordo com a
prescrição médica; Receber, conferir,
organizar e entregar medicamentos à equipe
de enfermagem;
Fracionar, separar,
acondicionar e etiquetar medicamentos;
Organizar e manter o estoque de
medicamentos;
Proceder a revisão,
rotulagem,
acondicionamento
em
embalagens adequadas de lotes produzidos
de acordo com as determinações da Agência
Nacional
de
Vigilância
Sanitária;
*180h/mensais
Acompanhar data de validade; Registrar
ou
diariamente a temperatura interna dos
*210h/mensais
refrigeradores; Controlar o armazenamento
dos produtos farmacêuticos; Manter em
ordem e higiene os materiais e equipamentos
sob sua responsabilidade no trabalho;
Realizar
inventário;
Executar
outras
atividades correlatas a 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 ambiente
organizacional.
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Conclusão do Ensino Médio e
do Curso Técnico em Análises
Orientar, preparar e coletar material
Clínicas
(apresentar
biológico de pacientes nas áreas de
comprovante);
Experiência
hematologia,
imunologia,
urinálise,
comprovada através de uma
microbiologia, bioquímica e parasitologia.
das seguintes formas: CTPS ou
Técnico
em
R$ 1.112,79 *180h/mensais Receber e preparar as amostras dos setores
Documento que ateste a
Cadastro de
conforme protocolos específicos. Operar,
Laboratório de
ou
004
conclusão
de
Estágio
ou
01
checar e calibrar equipamentos analíticos e
Análises
Reserva
Extracurricular ou a realização
R$ 1.297,80 *210h/mensais de suporte; operar programas específicos
Clínicas
de Serviço Voluntário na área,
para a digitação, conferência e verificação de
superior a 03 (três) meses e
resultados de exames; trabalhar conforme
que tenha sido realizado em
normas e procedimentos técnicos de boas
estabelecimento de Pessoa
práticas, qualidade e biossegurança.
Jurídica, sujeito a análise e
comprovação.
* O candidato ao fazer a inscrição deverá estar ciente que a carga horária poderá ser cumprida através de 180 ou 210 horas mensais a depender da disponibilidade do
surgimento de vaga à época da admissão.

Uberaba (MG), 06 de dezembro de 2019.
Prof. José Eduardo dos Reis Felix
Presidente da FUNEPU
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