
 

  

 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA EVANGÉLICA/ FUNEV 

 

ERRATA AO EDITAL Nº 004/2023 

 

A Fundação Universitária Evangélica – FUNEV apresenta errata ao ANEXO I do Edital de Seleção n° 004/2023, da forma a seguir disposta: 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Agente 

comunitário de 

saúde 

Ensino Médio 

completo. 

 

Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, 

ambiental, epidemiológico e sanitário do território em 

que atuam, contribuindo para o processo de 

territorialização e mapeamento da área de atuação da 

equipe; Desenvolver atividades de promoção da saúde, 

de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles 

mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, 

por meio de visitas domiciliares regulares e de ações 

educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio 

e outros espaços da comunidade, incluindo a 

investigação epidemiológica de casos suspeitos de 

doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe 

quando necessário; Realizar visitas domiciliares com 

periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e 

conforme as necessidades de saúde da população, para o 

monitoramento da situação das famílias e indivíduos do 

território, com especial atenção às pessoas com agravos 

e condições que necessitem de maior número de visitas 

domiciliares;  

40 R$ 1.450,00 20 80 
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LEIA-SE: 

 

Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Agente 

comunitário de 

saúde 

Ensino Médio 

completo. 

 

Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, 

ambiental, epidemiológico e sanitário do território em 

que atuam, contribuindo para o processo de 

territorialização e mapeamento da área de atuação da 

equipe; Desenvolver atividades de promoção da saúde, 

de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles 

mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, 

por meio de visitas domiciliares regulares e de ações 

educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio 

e outros espaços da comunidade, incluindo a 

investigação epidemiológica de casos suspeitos de 

doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe 

quando necessário; Realizar visitas domiciliares com 

periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e 

conforme as necessidades de saúde da população, para o 

monitoramento da situação das famílias e indivíduos do 

território, com especial atenção às pessoas com agravos 

e condições que necessitem de maior número de visitas 

domiciliares;  

40 R$ 2.640,00 20 80 

 

 

 

 

 
 

João Pedro dos Santos Pereira        

Diretor Executivo/FUNEV 

ZapSign aa93a9c4-f9b4-4654-806e-03cfa90f3885.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Relatório de Assinaturas
Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 04 Janeiro 2023, 19:16

errata- Edital 004-2023.pdf

Documento número aa93a9c4-f9b4-4654-806e-03cfa90f3885

Assinaturas

Joao Pedro dos Santos Pereira
Assinou

Pontos de autenticação:
Assinatura na tela
IP: 187.72.91.233 / Geolocalização: -16.299464, -48.942324
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0
Safari/537.36 Edg/107.0.1418.62
Data e hora: 04 Janeiro 2023, 19:16:56
E-mail: joao.pedro@funev.org.br
Telefone: + 5562999127570
Token: fc663638-****-****-****-af6fc338582d

Hash do documento original (SHA256): 
5f3b44e619e6b8e4b347dde937785da4c4c958063b104dfdda2a41848ffa0945

Verificador de Autenticidade: 
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=aa93a9c4-f9b4-4654-806e-
03cfa90f3885

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil): 
https://zapsign.com.br/validacao-documento/

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número aa93a9c4-f9b4-4654-806e-03cfa90f3885,
de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponível em zapsign.com.br

Assinatura de Joao Pedro dos Santos Pereira

ZapSign aa93a9c4-f9b4-4654-806e-03cfa90f3885.  Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

https://zapsign.com.br/?utm_source=zapsign&utm_medium=product&utm_campaign=signature-report-header-logo
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=aa93a9c4-f9b4-4654-806e-03cfa90f3885
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=aa93a9c4-f9b4-4654-806e-03cfa90f3885
https://zapsign.com.br/validacao-documento/#validacao-iti
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=aa93a9c4-f9b4-4654-806e-03cfa90f3885
https://zapsign.com.br/validacao-documento/
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=aa93a9c4-f9b4-4654-806e-03cfa90f3885
https://zapsign.com.br/?utm_source=zapsign&utm_medium=product&utm_campaign=signature-report-footer
https://zapsign.com.br/?utm_source=zapsign&utm_medium=product&utm_campaign=signature-report-footer-logo

		2023-01-04T22:16:58+0000




