
 

  

 

SELEÇÃO DE PESSOAL 014/2022 
 
            A Fundação Universitária Evangélica (FUNEV), entidade de direito privado, sem fins 

lucrativos, filantrópica, 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. 
      

        

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

Educador Físico  R$ 2.958,83 

Nível superior com 
registro no Conselho 
de categoria. 
Com no mínimo de 6 
meses de experiência 

na área. 

 
40 

H/S 
01 

Responder pela orientação e 
supervisão da prática de exercícios 

físicos pelos pacientes, individual ou 
em grupo; Responder pelo perfeito 

funcionamento das atividades 
relacionadas à função; Implantar e/ou 

otimizar os serviços no que diz 
respeito às áreas de atuação da 

educação física; Exercer atividades 
técnico-científicas, através da 

realização de pesquisas, trabalhos 
específicos, orientação a estagiários e 
residentes; Executar outras atribuições 

correlatas, a critério do Superior 
Imediato. 

 

 

 

 



 

  

 

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

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 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. 

 

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

Cozinheiro R$ 1.564,95 

Profissional de 
ensino 

fundamental. 
Com no mínimo de 6 
meses de experiência 

na área. 

40 
H/S 

Cadastro 
reserva 

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. 

 

 

 

 

 



 

  

 

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 15:00 hrs do dia 20/06/2022 até as 15:00hrs 

do dia 24/06/2022. 

 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, 20 de junho 2022. 

 

 

 

João Pedro dos Santos Pereira 
Diretor Executivo - FUNEV 

 

 


		2022-06-20T10:32:39-0300
	João Pedro dos Santos Pereira




