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ERRATA N° 03, de 26 de Fevereiro de 2021. 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

FUNEAS Nº 006/2021, de 19 de Fevereiro de 2021. 

 
O Diretor Presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná – FUNEAS, no uso de suas atribuições legais, 

mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, a Constituição do Estado 

do Paraná, a Lei Estadual nº 17.959/2014, que institui a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná – FUNEAS, o 

Estatuto da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná – FUNEAS, o Regimento Interno da Fundação Estatal de 

Atenção em Saúde do Paraná – FUNEAS, a Instrução Normativa nº 142/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

e demais disposições legais aplicáveis, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela Portaria 

FUNEAS nº 003/2021, torna público a ERRATA N° 03 ao edital de seleção pública para provimento de empregos 

públicos. 

 

Trata-se de errata ao Edital nº 006/2021, que destina-se ao preenchimento de vagas de empregos públicos para o Hospital 

Regional de Guaraqueçaba.  Diante da complexidade do edital, constatou-se erro formal, um equívoco de digitação e, de 

imediato, emitiu-se a presente errata a fim de corrigir o equívoco. 

 

Informa-se que deixa de constar o emprego público de Enfermeiro do Trabalho e eventuais inscrições realizadas para o 

cargo tornam-se nulas. 

 

A errata destina-se à alteração dos itens abaixo: 

a) Item 1.1 do edital, que trata provimento de empregos públicos, o qual passa a ter a seguinte redação: 

 

 

b) Item 3.1 do edital, que trata da seleção e análise de títulos dos empregos públicos, o qual passa a ter a seguinte redação: 

 

3.1 Para os empregos públicos de ASSISTENTE DE FARMÁCIA , ENFERMEIRO , TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

, TÉCNICO DE ENFERMAGEM , TÉCNICO DE RADIOLOGIA, haverá seleção pública mediante classificação de 

títulos, nos termos previstos no Anexo I, sendo classificado o candidato que obtiver nota mínima de 10 (dez) pontos. 

 

c) Item 5.3 do edital, que trata dos requisitos dos documentos exigidos, o qual passa a ter a seguinte redação: 

  

EMPREGO PÚBLICO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

SALÁRIO 

VAGAS DE 

AMPLA 

CONCORRÊNCIA 

Vagas 

PCD 

Vagas 

Afrodescendentes 

ASSISTENTE DE FARMÁCIA 40 R$ 1.408,00 1 
De acordo com o 

item 2 
De acordo com o 

item 2 

ENFERMEIRO 36 R$ 2.746,00 1 
De acordo com o 

item 2 
De acordo com o 

item 2 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 40 R$ 1.362,00 1 
De acordo com o 

item 2 
De acordo com o 

item 2 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 36 R$ 1.648,00 1 
De acordo com o 

item 2 
De acordo com o 

item 2 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA 24 R$ 2.225,00 1 
De acordo com o 

item 2 
De acordo com o 

item 2 

EMPREGO PÚBLICO REQUISITOS 

ASSISTENTE DE FARMÁCIA Certificado de Conclusão de Ensino Médio 

ENFERMEIRO Diploma de Bacharel em Enfermagem 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I Certificado de Conclusão de Ensino Médio 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM Certificado de Conclusão de Nível Médio Profissional em Técnico de Enfermagem 

TÉCNICO DE RADIOLOGIA Certificado de Conclusão de Nível Médio Profissional em Técnico de Radiologia  ou Tecnólogo de 

Radiologia 
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d) Anexo I, que trata dos títulos e respectivas pontuações, o qual passa a ter a seguinte redação: 

 

 

 

d) Anexo II, que trata das atribuições e requisitos do emprego público, o qual passa a ter a seguinte redação: 

 
Emprego Público Assistente de Farmácia 

Requisitos para o 
Emprego Público 

Certificado devidamente registrado do curso de Ensino Médio, fornecido por instituição educacional reconhecido pelo 
Ministério da Educação 

Atribuições Receber, conferir e classificar produtos farmacêuticos, efetuando controle físico, dispondo-os nas prateleiras da farmácia por 

ordem alfabética, para manter o controle e facilitar a localização/manuseio. Proceder à fiscalização, controle e registro de 

entrada e saída de medicamentos, verificando e controlando as receitas médicas e elaborando relatórios, conforme rotina 
estabelecida. Manter o estoque da farmácia organizado, observando os prazos de validade dos produtos. Comunicar 

necessidade de suprimento de 

medicamentos e demais produtos. Zelar pela limpeza e organização do espaço da farmácia, seguindo os procedimentos 
operacionais padrão (POP`s).Verificar e controlar os prazos de validade de produtos farmacêuticos, tirando de circulação 

produtos vencidos, conforme POP`s estabelecidos. Executar o serviço de carregamento e descarregamento de medicamentos 

e produtos. Atender os profissionais de saúde, verificando e fornecendo medicamentos solicitados conforme prescrição, 
registrando a saída dos mesmos via sistema e/ou planilhas. Operar equipamentos, sistemas e aplicativos de informática. 

Trabalhar segundo os POP’s , normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. 

Conforme escala e/ou solicitação do farmacêutico(a) poderá trabalhar em qualquer uma das farmácias existentes no Hospital 

(farmácia central ou satélites). Realizar as atividades inerentes ao setor. Realizar controle de temperatura dos refrigeradores e 

ambiente. 

 
Emprego Público Enfermeiro 

Requisitos para o 
Emprego Público 

Diploma, devidamente registrado no curso de graduação em Enfermagem, fornecido por instituição de Ensino Superior, 
reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional no órgão de classe regularizado 

Atribuições Participar de equipe multiprofissional na definição de ações de saúde, na elaboração de diagnósticos, projetos e programas de 

saúde, na elaboração de planos de ação. Prestar atendimento de enfermagem ao indivíduo, à família e à comunidade. Conferir 
registros de ocorrências e elaborar relatórios das atividades desenvolvidas. Planejar, executar, acompanhar, avaliar, controlar 

e auditar contratos, convênios, ações e serviços relativos ao Sistema Único de Saúde – SUS, subsidiando o processo de 

planejamento das ações de saúde, sua execução, gerência técnica e processos de avaliação quantitativa e qualitativa dos 
resultados, 

EMPREGO 

PÚBLICO 
TÍTULOS  PONTUAÇÃO 

ASSISTENTE DE 

FARMÁCIA 

Título 01: Certificado de Conclusão de Ensino Médio 10 

Título 02: Certificado de Conclusão de Curso de Agente Comunitário de Saúde 20 

Título 03: Certificado de Conclusão de Curso de Agente de Endemias 30 

Título 04: Certificado de Nível Médio Profissional em Técnico em Farmácia (Redação dada pela Errata 01). 40 

TOTAL DA PONTUAÇÃO 100 

 

ENFERMEIRO 

Título 01: Diploma de Bacharel em Enfermagem 10 

Título 02: Certificado de Conclusão de Especialização Lato Sensu em Obstetrícia 20 

Título 03: Certificado de Conclusão de Especialização Lato Sensu em Unidade de Terapia Intensiva UTI 30 

Título 04: Certificado de Conclusão de Especialização Lato Sensu em Enfermagem em Urgências e 
Emergências 

40 

TOTAL DA PONTUAÇÃO 100 

 

TÉCNICO  
ADMINISTRATIVO 

I 

Título 01: Certificado de Conclusão de Ensino Médio 10 

Título 02: Título de curso de nível superior em curso de tecnólogo ou licenciatura 20 

Título 03: Título de curso de nível superior em curso de bacharelado 30 

Título 04: Título de especialista em curso de especialização lato sensu 40 

TOTAL DA PONTUAÇÃO 100 

 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

Título 01: Certificado de Conclusão de Nível Médio Profissional em Técnico de Enfermagem 10 

Título 02: Certificado de Conclusão de Especialização Pós-nível Técnico em Instrumentação Cirúrgica 20 

Título 03: Certificado de Conclusão de Especialização Pós-nível Técnico em Unidade em Urgências e 
Emergências (Redação dada pela Errata 02). 

30 

Título 04: Diploma de Bacharel em Enfermagem ou Declaração de estar matriculado em Curso Superior 

de Enfermagem 
40 

TOTAL DA PONTUAÇÃO 100 

 

TÉCNICO DE 

RADIOLOGIA 

Título 01: Certificado de Conclusão de Nível Médio Profissional em Técnico de Radiologia 10 

Título 02: Certificado de Conclusão de Especialização Pós-nível Técnico em Ressonância Magnética 20 

Título 03: Certificado de Conclusão de Especialização Pós-nível Técnico em Ecografia 30 

Título 04: Certificado de Conclusão de Especialização Pós-nível Técnico em Tomografia 40 

TOTAL DA PONTUAÇÃO 100 
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respeitando regulamentos. Planejar, executar, acompanhar, avaliar e controlar os aspectos administrativos e técnicos voltados 
à gestão de Unidades e à efetividade das ações de saúde, respeitadas a formação, legislação profissional e os regulamentos do 

serviço. Atuar em pesquisa, análise e formulação de programas e projetos que confiram eficiência, eficácia e efetividade à 

gestão de políticas públicas de saúde. Exercer funções de supervisão, coordenação e assessoramento para articulação e 
integração dos programas da área com aqueles implementados pelo conjunto ou parte da ação governamental, respeitados os 

regulamentos do serviço. Planejar, executar, fiscalizar e autuar na área de vigilância sanitária. Realizar planejamento, 

execução, acompanhamento, avaliação e controle de atividades pertinentes à vigilância epidemiológica. Cumprir e fazer 
cumprir os regulamentos, normas e rotinas específicas da Unidade de Saúde na qual está inserido. Participar e atuar, na 

qualidade de instrutor de treinamento e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de 

qualificação e autorização do superior. Conhecer as normas operacionais do SUS relativas à ocupação de leitos, auditoria e 
internação hospitalar e outras correlatas. Coordenar e orientar as ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem 

das unidades de saúde em ambulatórios, hospitais e serviços de urgência/emergência/unidade de terapia intensiva. Realizar 

triagem clínica de doadores. Realizar e supervisionar a coleta interna e externa, transfusão de hemocomponentes e infusão de 
hemoderivados. Elaborar e manter atualizado o manual de normas e rotinas no atendimento de enfermagem das unidades de 

saúde ambulatoriais, hospitalares e serviços de emergência. Estudar as rotinas e protocolos em vigor, bem como propor 

alterações. Participar na previsão, provisão e controle de material e manutenção de equipamentos, opinando na sua aquisição. 
Supervisionar a manutenção de aparelhos utilizados na área de enfermagem. Efetuar pesquisas relacionadas à área de 

enfermagem, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde e cuidados de enfermagem. 

Organizar a programação cirúrgica diária e atividades gerenciais e assistenciais na Unidade de centro cirúrgico e setor de 
recuperação pós-anestésica. Realizar atividade de instrumentação cirúrgica. Prestar assistência a pacientes, em todas as fases 

da vida, nas diversas unidades, inclusive em unidades de terapia intensiva e obstetrícia. Executar os trabalhos de rotina 

vinculados à recepção e alta de pacientes. Atuar na prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar. Participar das 
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar e Educação Permanente em Serviço. Prestar consultoria, auditar e emitir 

diagnósticos, pareceres, informações técnicas e demais documentos. Supervisionar e monitorar estágios curriculares 

desenvolvidos na unidade de saúde no qual está inserido. Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho, de 
prevenção de acidentes, de doenças profissionais e do trabalho. Levantar, analisar, processar, atualizar, sistematizar e 

interpretar dados, informações e indicadores. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 

higiene, e preservação ambiental. Assumir responsabilidade técnica do serviço de enfermagem. Operar sistemas, 
equipamentos e aplicativos de informática. Executar as demais atividades previstas em regulamento da profissão 

 
Emprego Público Técnico Administrativo I 

Requisitos para o 

Emprego Público 

Certificado de conclusão de ensino médio, fornecido por instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Atribuições Realizar o atendimento a pacientes com abertura de fichas ambulatoriais, organização de processos de atendimento e 
direcionamento de pacientes para consultórios e salas de exames. Realizar a preparação e abastecimento das salas de consultas 

com materiais de expediente. Executar atividades de suporte nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, 

planejamento, logística e outras de interesse da FUNEAS. Elaborar, digitar, classificar e arquivar relatórios, formulários, 
planilhas e outros documentos. Redigir e digitar memorandos, ofícios e outros documentos. Preparar, fazer tramitar e arquivar 

protocolos. Organizar rotina de serviço e procedimentos. Efetuar a entrada e transmissão de dados nos sistemas informatizados 

utilizados pela FUNEAS. Agir no tratamento, recuperação e disseminação de informações. Executar atividades técnico-
administrativas relacionadas às diversas rotinas da unidade. Efetuar cálculos e conferência de dados. Realizar o controle de 

patrimônio e estoques, incluindo a conferência no recebimento e expedição de material. Operar e conferir o funcionamento 

de equipamentos afetos a sua área de atuação. Executar atividades pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos 
e programas de informática. Atender o público em geral, prestando informações e orientações. Executar tarefas de tele 

atendimento, atendendo, orientando e cadastrando usuários de serviços públicos via internet ou telefone. Realizar pesquisas, 

atualizar listas e preencher formulários. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene, 
e preservação ambiental. 

 
Emprego Público Técnico de Enfermagem 

Requisitos para o 
Emprego Público 

Certificado de conclusão do curso Técnico de Enfermagem fornecido por instituição educacional reconhecido pelo 
Ministério da Educação; registro profissional no órgão de classe regularizado 

Atribuições Fazer a admissão do paciente. Executar as prescrições médicas e de enfermagem relativas ao seu cargo sob supervisão do 

enfermeiro. Checar as prescrições médicas e o plano de cuidados de enfermagem. Realizar anotações de cuidados e anotações 

de enfermagem relativas ao cliente/família. Preparar e administrar medicações e tratamentos aos pacientes internos segundo 
prescrições médicas e sob supervisão de enfermeiro. Efetuar a coleta de material para exames de laboratório. Efetuar 

instrumentação em intervenções cirúrgicas. Executar ações de enfermagem, sob supervisão do enfermeiro, realizando coleta 

interna e externa de sangue, limpeza e desinfecção de material, transfusão de hemocomponentes, preparo e infusão de 

hemoderivados, bem como instrumentação cirúrgica. Participar da elaboração do plano de assistência de enfermagem e do 

desenvolvimento e execução de programas educativos. Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em 

grau auxiliar. Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência. Coletar dados e informações de pacientes e seus familiares, 
realizando visitas e entrevistas, para subsidiar a elaboração de plano de assistência de enfermagem. Auxiliar na prevenção e 

controle das doenças transmissíveis. Participar de programas de vigilância epidemiológica e cumprir medidas de prevenção e 

controle de infecção hospitalar. Auxiliar o médico em perícias, colhendo material biológico para pesquisa toxicológica e 
outras, ficando responsável por exames de materiais colhidos, bem como por sua guarda. Executar tarefas complementares 

ao tratamento médico especializado, em casos de cateterismos cardíacos, transplantes de órgãos, hemodiálise e outros. 

Preparar ambientes e pacientes para consultas, exames e tratamentos. Executar os trabalhos de rotina vinculados à recepção e 
alta de pacientes. Organizar ambiente de trabalho e controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua 

responsabilidade. Observar normas de biossegurança, na prevenção de acidentes e na transmissão de doenças infecciosas. 

Manter organizado o arquivo de prontuários médicos e de acidentes com material biológico e outros documentos do setor. 
Acompanhar pacientes em transferências inter-hospitalares. Acompanhar, em conjunto com o técnico de segurança do 

trabalho, os acidentados para atendimento hospitalar. Executar tarefas de tele atendimento, atendendo, orientando e 
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cadastrando usuários de serviços públicos via internet ou telefone. Realizar controles e registros para a elaboração de relatórios 
e levantamentos estatísticos. Levantar, atualizar e analisar dados, informações e indicadores. Participar dos procedimentos 

pós-morte. Receber e passar plantão beira leito. Acatar as solicitações de remanejamento realizadas pelo Coordenador ou 

Enfermeiro. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene, e preservação ambiental. 
Operar sistemas, equipamentos e aplicativos de informática. Executar as demais atividades previstas em Regulamento da 

profissão. 

 
Emprego Público Técnico de Radiologia 

Requisitos para o 
Emprego Público 

Certificado de conclusão do curso de Técnico ou Tecnólogo de Radiologia, fornecido por instituição educacional 
reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional no órgão de classe regularizado. 

Atribuições Realizar exames radiológicos médicos e odontológicos. Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar 

aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. 

Preparar e orientar os pacientes sobre a realização dos 
exames e cuidados após os exames. Acompanhar a utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de 

biossegurança, avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão de profissional pertinente. 

Orientar acompanhantes e outros profissionais presentes sobre procedimentos de realização dos exames e sobre a utilização 
de equipamentos  de proteção individual. Zelar pela limpeza e assepsia dos materiais, equipamentos e do ambiente. Registrar, 

encaminhar e arquivar laudos. Executar atividades administrativas de atendimento a pessoas, locomoção por meio de maca, 

cadeira de rodas, organização de material de trabalho, documentação, arquivo e participação em reuniões. Operar sistemas, 

equipamentos e aplicativos de informática. Executar outras atividades compatíveis com o nível técnico. Trabalhar segundo 

normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. 

 

 

 Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital. 
Curitiba, 26 de Fevereiro de 2021. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

ANDRE RENOVATO TOBO 

PRESIDENTE 

 

LUCAS FARIA DE MATTIA 

MEMBRO 

 

THAISSA DUQUE GOMES FIGUEIRA 

MEMBRO 

 


