
 

  

 

SELEÇÃO DE PESSOAL 013/2022 
 
            A Fundação Universitária Evangélica (FUNEV), entidade de direito privado, 

filantrópica e sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social (O.S), está recrutando 

profissionais para as seguintes posições: 

 

Cargo Salário Pré-requisitos CH N° Vagas Resumos das Atribuições 

Terapeuta 
Ocupacional 

 
R$2.600,00 

Nível superior, 
com registro no 

Conselho de 
categoria. 

 

 
30 

H/S 
01 

Elaborar instrumentais de trabalho e a 
organização dos registros de 

informações produzidas no âmbito do 
atendimento; 

Participar de planos interdisciplinares 
e transdisciplinares, de convívio e 

integração intergeracional, por meio de 
recursos terapêuticos ocupacionais; 

Participar de estudos de casos e 
atividades correlatas; 

Elaborar relatórios das ações 
realizadas; 

Realizar outras atividades inerentes ao 
Serviço, de acordo com a realidade 

local. 

Cozinheiro R$ 1.564,95 

Profissional de 
ensino 

fundamental. 
Com no mínimo de 

6 meses de 
experiência na área. 

40 
H/S 01 

Preparar alimentos sob supervisão de 
nutricionista, de modo que assegure a 

qualidade, higiene, sabor, aroma e 
apresentação da refeição a ser servida; 

Inspecionar a higienização de 
equipamentos e utensílios; 

Auxiliar na requisição do material 
necessário para a preparação dos 

alimentos; 
Coordenar atividades da cozinha. 

Vigia 
 

R$ 

1.280,00 

Profissional de 
ensino médio 

completo. Com no 
mínimo de 6 meses 
de experiência na 

área. 
 

12/36 
 

01 

Vigiar e zelar pelos patrimônios móveis 
e imóvel, com o objetivo de inibir ou 

detectar tentativas de crimes; 
Evitar entrada de pessoas estranhas e 

outras anormalidades; 
Executar outras atividades que tenham 
correlação com as atribuições do cargo. 

 

Cargo Salário Pré-requisitos CH 
N° 

Vagas 
Resumos das Atribuições 

Auxiliar 
Administrativo 

R$ 

1.280,00 

Escolaridade 
nível médio 

completo, com 
conhecimentos 

em informática e 
rotinas 

administrativas. 
Com no mínimo 

40 
H/S 

Cadastro 
reserva 

Executar serviços da área 
administrativa e de apoio ao 

desenvolvimento do serviço, sob 
orientação do coordenador; 
Apoiar nas áreas de recursos 

humanos, administração, compras e 
logística; 

Organizar, catalogar, processos e 



 

  

 

Cargo Salário Pré-requisitos CH 
N° 

Vagas 
Resumos das Atribuições 

de 6 meses de 
experiência na 

área. 

conservar documentos, cumprindo 
todo o procedimento administrativo 

necessário ao serviço; 
Apoiar na organização e no 
processamento da parceria 

(prestação de contas). 

Auxiliar 
de Cozinha 

R$ 

1.280,00 

Profissional de 
ensino 

fundamental. 
Com no mínimo 
de 6 meses de 
experiência na 

área. 

40 
H/S 

Cadastro 
reserva 

Executar tarefas de preparo de 
alimentos, conforme orientação 
do cozinheiro e do nutricionista, 

cuidando da higienização do local 
de trabalho, recebendo e 

armazenando gêneros 
alimentícios. Manter a porta da 

cozinha fechada durante a 
manipulação de alimentos. 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais 

R$ 

1.280,00 

Profissional de 
ensino 

fundamental. 
Com no mínimo 
de 6 meses de 
experiência na 

área. 

40 
H/S 

Cadastro 
reserva 

Limpar e arrumar as dependências e 
instalações, a fim de manter tais 

ambientes nas condições de asseio 
ideais; 

Recolher o lixo na unidade, 
acondicionando detritos e 

depositando-os de acordo com as 
determinações definidas; 

Percorrer as dependências do 
Centro Dia abrindo e fechando 
janelas, portas e portões, bem 

como ligando e desligando pontos 
de iluminação, máquinas e 

aparelhos elétricos. 

Cuidador de 

idosos 

R$ 

1.564,95 

Profissionais de 
nível médio, 
atendendo à 

Resolução CNAS 
nº 9/2014, com 

curso de cuidador 
de idosos. 

 
40 

H/S 

Cadastro 
reserva 

Buscar conhecer o nível de 
dependência da pessoa idosa, a fim 
de auxiliar o desempenho de suas 

atividades diárias na medida de suas 
necessidades; 

Apoiar e acompanhar os usuários em 
atividades externas e internas; 

Dar suporte à equipe técnica nas 
rodas de diálogo e encontros com as 

famílias; 
Apoiar aos demais profissionais no 

que se refere ao registro e 
organização de informações sobre o 

serviço; 
             

 



 

  

 

CANDIDATURA 

      A formalização da candidatura a vaga deverá ser feita exclusivamente pelo site da FUNEV 

https://www.funev.org.br/ - Acesso à informação FUNEV por meio de formulário disponibilizado na 

página. 

     As inscrições deverão ser realizadas no período das 16:00 hrs do dia 02/06/2022 até as 16:00 

hrs do dia 05/06/2022. 

 A candidatura a vaga não garante convocação para entrevista  

 A avaliação do candidato se dará por meio de análise curricular e entrevista técnica. 

 

Anápolis GO, 02 de junho 2022. 

 

 

João Pedro dos Santos Pereira 
Diretor Executivo - FUNEV 
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