
 

  

 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA/ FUNEV 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

 

EDITAL Nº 001/2023 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 

Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Analista de 

Faturamento 

Graduação em Administração, 

ou áreas afins. 

Experiência mínima de 6 

meses em faturamento de 

contas médicas, possuir 

habilidade em informática. 

Receber os relatórios mensais de todas as atividades desempenhadas. 

Realizar organização, análise desses relatórios para envio.  

Acompanhamento e monitoramento do CNES. 

Realizar a compilação e acompanhamento de todos os dados relacionados 

às despesas semanalmente, validar juntamente com a Gerência Geral. 

40 
R$ 

2.400,00 
1 10 

Analista de 

Recursos 

Humanos 

 

 

 

Graduação em Gestão De 

Recursos Humanos, 

Psicologia ou áreas afins, 

Experiência mínima de 6 

meses na área (será um 

diferencial se possuir vivencia 

BP – Business Partner). 

Microsoft Office (Excel 

avançado) 

Prestar apoio para a supervisão de recursos humanos corporativa, 

auxiliando no acompanhamento do tratamento documental, gestão de 

ponto, recebimento e repasse das solicitações de recrutamento e seleção 

de pessoas das unidades para a Coordenação de Recursos Humanos 

Corporativa, trabalhando em parceria com o SESMT. Apar nos processos 

de recrutamento e seleção, definir instrumentos de seleção, analisar 

descrição e perfil do cargo a ser preenchido, realizar triagem de currículos 

e entrevistas, analisar resultados do processo seletivo, emitir parecer 

técnico do processo, pesquisar programas de treinamento e 

desenvolvimento, acompanhar ou ministrar cursos de treinamento. 

realizar gestão de indicadores e elaborar relatórios gerencias, assessorar o 

gestor de RH, entre outras atividades inerentes a função. 

40 
R$ 

2.400,00 
1 1 

Analista 

Financeiro 

Graduação em Administração, 

Economia, C. Contábeis ou 

áreas afins. 

Experiência mínima de 6 

meses, possuir habilidade em 

Microsoft Office (Excel 

avançado) 

Acompanha a movimentação financeira da empresa conciliando os 

extratos bancários com os lançamentos referentes a pagamentos e 

recebimentos, organização do arquivo de documentos processados na 

área, realizar e supervisionar relatórios financeiros, analisar os custos, 

gastos e despesas da organização, entre outras atividades inerentes a 

função. 

40 
R$ 

2.400,00 
0 5 
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Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Analista de 

Regulação - 

NIR 

Graduação completa na área 

da saúde. 

Experiência mínima de 6 

meses em regulação 

hospitalar, gestão leitos, 

gestão de acesso. 

Conhecer e manter registro da estrutura organizacional do NIR, organizar 

as atividades gerais da sua área de lotação, assessorando o seu 

desenvolvimento, apoiar a execução de tarefas pela equipe de apoio 

administrativo, manter os arquivos atualizados, realizar outras atividades 

de mesma natureza profissional e grau de complexidade, entre outras 

atividades inerentes a função.  

40 
R$ 

2.400,00 
1 10 

Analista de 

Qualidade 

Graduação em Enfermagem, 

Farmácia ou áreas afins. 

Experiência mínima exigida 

na área da qualidade 

hospitalar, segurança do 

paciente e/ou controle de 

infecção de 6 meses. 

Possuir habilidade em 

Microsoft Office (Excel 

avançado). Possuir 

conhecimento em BPMN e 

uso da ferramenta Bizagi. 

 

Responsável por elaborar fluxogramas, procedimentos de gestão e 

protocolos da gestão de qualidade e apoio aos outros setores com a escrita 

e gestão. Padronizar, formalizar e implantar as fases do processo de 

gestão, através de registros e planilhas, visando auxiliar na obtenção do 

padrão de qualidade desejado. Gerenciar a elaboração, implantação e 

aplicação dos indicadores de melhoria continua. Implantar e gerenciar 

ações que promovam a melhoria contínua de todas as atividades. 

Acompanhar as ações de melhorias implementadas resultantes das          

auditorias internas e externas. Identificar as não conformidades resultantes 

das interações de processos. Implantar e gerenciar as comissões 

hospitalares das unidades geridas. Promover atividades educacionais que 

disseminem os conceitos, instrumentos e ferramentas da qualidade para 

todos os colaboradores, entre outras atividades inerentes a função. 
Implantar e monitorar os protocolos de Segurança do Paciente, Controle 

de Infecção Relacionado à Assistência à Saúde e Vigilância 

Epidemiológica em Saúde. 

40 
R$ 

2.400,00 
1 10 

Analista 

administrativo 

Graduação em Administração, 

ou áreas afins. 

Experiência mínima de 6 

meses, habilidade em 

Microsoft Office (Excel 

avançado) 

Analisar controles e métodos, elaborar relatórios de acompanhamento da 

área administrativa, organização e controle de fluxos de trabalhos, 

desenvolvimento de trabalhos de natureza técnica, relacionados à 

elaboração e implementação de planos, programas e projetos de 

melhorias, informatização e estudos de racionalização, aperfeiçoamento e 

controle do desempenho de processos e atividades organizacionais, 

Atuação no desenvolvimento de indicadores, padrões de desempenho e 

controles da área, entre outras atividades inerentes a função.  
 

 

40 
R$ 

2.400,00 
1 10 
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Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Assistente 

Social  

Graduação em Serviço Social. 

Registro ativo no conselho de 

classe. Conhecimento em 

Pacote Office. Desejável 

experiência de no mínimo, 6 

meses de atuação. 

 

Planejar, organizar e administrar programas de Serviço Social dentro da 

unidade; identificar os determinantes sociais bem como na apreensão das 

vulnerabilidades sociais que interferem na qualidade de vida e saúde dos 

usuários, entrevistar usuários de serviços e avaliar suas situações e 

necessidades atuais e os seus pontos fortes e fracos, manter registros 

precisos e produzir relatórios sobre a situação dos clientes, planejar 

ações de apoio, entre outras atividades inerentes a função. Realizar ações 

de promoção e educação em saúde. 

20 
R$ 

2.110,00 
1 5 

Cirurgião 

Dentista 

Nível superior, com registro 

no Conselho de categoria. 

Com no mínimo de 6 meses 

de experiência na área 

Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, 

diagnosticar   e   avaliar   pacientes   e   planejar tratamento, prescrever e 

administrar medicamentos, orientar e encaminhar para tratamento 

especializado, 

executar   outras   tarefas   de   mesma   natureza   e   nível   de   comple

xidade associadas ao ambiente organizacional,  realizar 

auditorias   e   perícias   odontológicas, 

administrar   local   e   condições   de   trabalho, 

adotando   medidas   de   precaução   universal   de   biossegurança, entre 

outras atividades inerentes a função. Realizar ações de promoção e 

educação em saúde. 

20 
R$ 

3.960,00 
8 40 

Enfermeiro 

Nível superior, com registro 

no Conselho de categoria. 

Com no mínimo de 6 meses 

experiência na área. 

 

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; 

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; 

Administrar medicamentos;  

Realizar os procedimentos de primeiro socorros; mmonitorar o estado de 

saúde dos pacientes, entre outras atividades inerentes a função. Realizar 

ações de promoção e educação em saúde. 

40 
R$ 

3.726,11 
22 40 

20 
R$ 

1.863,06 
0 20 
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Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Educador físico 

Nível superior, com registro 

no Conselho de categoria. 

Com no mínimo de 6 meses 

experiência na área. 

 

Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade e 

equipamentos públicos presentes no território: escolas, creches, entre 

outros;   Veicular informações que visam a prevenção, a minimização dos 

riscos e a proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do 

autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações 

que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por 

meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais; 

Articular ações de forma integrada à unidade de saúde sobre o conjunto 

de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da 

administração pública; Contribuir para a ampliação e a valorização da 

utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão 

social e combate à violência; Preparar as equipes para incorporarem a 

atitude educativa e para a convivência que gere aprendizado; 

20 
R$ 

2.094,00 
1 5 

 

Farmacêutico 

Nível superior, com registro 

no Conselho de categoria. 

Com no mínimo de 6 meses 

de experiência na área 

Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; seleção de 

medicamentos; e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou 

almoxarifado no serviço público; armazenamento de medicamentos; 

gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado; seguimento 

farmacoterápico de pacientes em ambulatório; farmacoepidemiologia; 

farmacoeconomia; farmacovigilância; análise farmacêutica, farmácia 

clínica, entre outras atividades inerentes a função. Realizar ações de 

promoção e educação em saúde. 

40 3.680,00 5 10 

20 1.840,00 0 10 

Fisioterapeuta  

Graduação em Fisioterapia. 

Registro ativo no conselho de 

classe. Conhecimento cm 

Pacote Office. Experiência de 

no mínimo 6 meses na área. 

Realizar consulta fisioterapêutica, anamnese; realizar avaliação física e 

postura cinese funcional do sistema cardiorrespiratório e neuro- 

Musculoesquelético; profissional entre outros. entre outras atividades 

inerentes a função. Realizar ações de promoção e educação em saúde. 

20 
R$ 

2.110,00 
1 5 

Fonoaudiólogo  

Graduação em Fisioterapia. 

Registro ativo no conselho de 

classe. Conhecimento cm 

Pacote Office. Experiência de 

no mínimo 6 meses na área. 

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando 

protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de 

pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; orientar 

pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da 

saúde e qualidade de vida, promover a saúde mental, senso crítico para 

uma escuta atenta e humanizada, entre outras atividades inerentes a 

função. Realizar ações de promoção e educação em saúde. 

20 
R$ 

2.248,66 
1 5 
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Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Nutricionista  

Graduação cm Nutrição. 

Registro ativo no conselho de 

classe. Conhecimento em 

Pacote Office. Experiência de 

no mínimo 6 meses na área. 

Examinar o estado de nutrição do Usuário, avaliando os diversos fatores 

relacionados com problemas de alimentação; identificar usuários 

portadores de patologias e deficiências associadas à nutrição, para o 

atendimento nutricional adequado, para aconselhar e instruir a 

alimentação adequada. Estabelecer e implantar procedin1entos 

operacionais padronizados e métodos de controle de qualidade de 

alin1cn1os, cm conformidade com a legislação vigente entre outras 

atividades inerentes a função. 

Realizar ações de promoção e educação em saúde. 

40 
R$ 

3.564,52 
1 5 

Psicólogo 

Graduação em Psicologia. 

Registro ativo no conselho de 

classe. Conhecimento em 

Pacote Office. Experiência de 

no mínimo 6 meses na área. 

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos 

mentais e sociais de indivíduos e grupos, com a finalidade de análise, 

tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios 

emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e 

questões e acompanhando os Usuários durante o processo de tratamento 

entre outras atividades inerentes a função. 

Realizar ações de promoção e educação em saúde. 

40 
R$ 

3.564,52 
1 5 

Terapeuta 

Ocupacional 

Nível superior, com registro 

no Conselho de categoria. 

Conhecimento em Pacote 

Office. 

Experiência de no mínimo 6 

meses na área. 

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, entre outras atividades inerentes a função. 

Realizar ações de promoção e educação em saúde. 

20 
R$ 

2.248,66 
2 5 
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