
 

  

 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA/ FUNEV 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES 

 

EDITAL Nº 003/2023 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 

Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Assistente 

administrativo 

Ensino médio completo. 

Pacote Office (excel 

intermediário) 

Experiência de 6 meses na 

função 

Executar atividades administrativas em geral nas diversas áreas da instituição, 

envolvendo: suporte administrativo, trabalhos de digitação, emissão e 

preenchimento de documentos, guias, controles diversos, organização e 

atualização de arquivos, conferência de documentação e contas, atendimento ao 

público, recebimento, expedição e distribuição de correspondência. 

40 
R$ 

1.390,00 
1 10 

Assistente de 

almoxarifado 

Ensino Médio Completo. 

Conhecimento em Pacote 

Office. Experiência de no 

mínimo 6 meses na área. 

Recepcionar, conferir, armazenar, dispensar e movimentar produtos e materiais. 

Fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os 

estoques. Informar a entrada e saída de produtos, efetuando lançamentos em 

sistema de gestão e seguindo regulamento e procedimentos padrões. Dispensar 

materiais para os clientes internos, quantificar estoque e compararem sistema, 

realizar a reposição e abastecimento dos locais de armazenagem, vistoriar e 

elencar materiais que estão próximo de vencimento ou serão devolvido e, solicitar 

pagamento de notas fiscais de produtos/serviços. Demais atividades correlatas. 

40 
R$ 

1.390,00 
1 10 

Recepcionista 

Ensino Médio Completo. 

Conhecimento em Pacote 

Office. Experiência de no 

mínimo 6 meses na área. 

Direcionar o atendimento do paciente de acordo com a sua especificidade; 

realizar o registro no sistema, confirmar dados cadastrais e orientar o painel de 

senha indicando o atendimento; identificar os usuários após realização de 

cadastro entre outras atividades inerentes ao cargo. 

40 
R$ 

1.390,00 
9 30 

20 
R$ 

695,00 
0 30 

Técnico de 

Enfermagem  

Curso Técnico em 

Enfermagem; Registro 

ativo no Conselho de 

Classe; Conhecimento em 

Pacote Office. Experiência 

de no mínimo 6 meses. 

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem, prestar assistência ao paciente, 

atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar 

em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança, 

cooperar com a equipe de saúde no desenvolvimento das tarefas assistenciais, 

manter a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação 

40 
R$  

1.564,95 
19 60 

20 
R$  

782,48 
0 20 
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Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 
comunicando ao enfermeiro eventuais problemas, entre outras atividades 

inerentes a função. 

Técnico em 

Segurança do 

Trabalho 

Curso 

Técnico em Segurança do 

Trabalho Registro ativo no 

Conselho de Classe; 

Conhecimento em Pacote 

Office. Experiência 

mínima 6 meses de 

atuação área. 

 

Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde 

e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação 

na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida 

e meio ambiente, propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais 

modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para 

prevenir acidentes, inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e 

determinar fatores de riscos de acidentes, comunicar os resultados de suas 

inspeções, elaborando relatórios, registrar irregularidades e elaborar estatísticas 

de acidentes, investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da 

ocorrência, para identificar suas causas e propor as providências cabíveis, treinar 

os funcionários sobre normas de segurança, combate à incêndios e demais 

medidas de prevenção de acidentes, executar e apoiar outras tarefas para o 

desenvolvimento das atividades do setor. 

40 
R$ 

1.900,00 
1 5 
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