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RESOLUÇÃO FUNEAS N.º 5 – 25 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ - 

FUNEAS  

 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 1.º A estrutura organizacional é constituída da seguinte forma: 

I – O Conselho Curador é composto por nove membros titulares e nove membros suplentes, 

conforme disposto no Art. 10. do Estatuto da FUNEAS. 

II - A Diretoria Executiva é órgão de direção subordinada ao Conselho Curador e de 

administração superior, tendo por atribuição a gestão técnica, patrimonial, financeira, 

administrativa, operacional e jurídica, constituída pelos seguintes membros: 

a) Um Diretor Presidente; 

b) Um Diretor Administrativo; 

c) Um Diretor Financeiro; 

d) Um Diretor Técnico; 

e) Um Diretor Jurídico. 

III – Diretoria da Presidência (DP): 

a) Gerência Sênior de Assunto Institucionais – GSAI; (incluído pela Resolução FUNEAS n.º 

31/2021) 

b) Assessoria de Comunicação – ASCOM; (incluído pela Resolução FUNEAS n.º 13/2021) 

c) Gerência Sênior de Unidades Hospitalares – GSUH; (incluído pela Resolução FUNEAS 

n.º 31/2021) 

Vide Resolução FUNEAS n.º 9/2020 

Vide Resolução FUNEAS n.º 1/2021 

Vide Resolução FUNEAS n.º 2/2021 

Vide Resolução FUNEAS n.º 4/2021 

Vide Resolução FUNEAS n.º 13/2021 

Vide Resolução FUNEAS n.º 30/2021 

Vide Resolução FUNEAS n.º 31/2021 

Vide Resolução FUNEAS n.º 2/2022 
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d) Secretaria Executiva – SE; (regulamentada pela Resolução FUNEAS n.º 13/2021) 

e) Assessoria da Presidência - ASP; 

f) Gerência de Qualidade de Processos - GQP; 

g) Ouvidoria - OUV; 

h) Controle Interno – CI; 

i) Núcleo de Integridade e Compliance Setorial – NICS. (incluído pela Resolução FU-

NEAS n.º 9/2020) 

IV – Diretoria Administrativa (DA): 

 

a) Superintendência de Infraestrutura – SINFRA; (incluído pela Resolução FUNEAS n.º 

31/2021) 

b) Gerência de Engenharia Civil - GECI; 

c) Gerência Administrativa - GAD; 

d) Gerência de Recursos Humanos - GRH; 

e) Gerência de Planejamento - GP; 

f) Gerência de Licitação e Contratos - GLC; 

g) Gerência de Tecnologia da Informação – GTI. 

 

V – Diretoria Financeira (DF): 

a) Gerência de Contabilidade - GCON; 

b) Gerência Financeira- GFIN. 

VI – Diretoria Técnica (DT): 

a) Superintendência de Serviços Médicos - SSM; 

b) Gerência de Enfermagem e Hotelaria Hospitalar - GEHH;  

c) Gerência de Apoio a Serviços Hospitalares - GASH; 

d) Gerência de Vigilância em Saúde - GVS; 

e) Gerência de Educação Permanente - GEP; 

f) Gerência de Engenharia Clínica – GEC; 

g) Gerência de Farmácia e Insumos Hospitalares - GFIH; (incluído pela Resolução FUNEAS 

n.º 13/2021) 

h) Gerência de Processos Assistenciais - GPA; (incluído pela Resolução FUNEAS n.º 13/2021) 

i) Gerência de Auditoria Hospitalar – GAH. (incluído pela Resolução FUNEAS n.º 13/2021) 

 

VII – Diretoria Jurídica (DJ): 

a) Gerência de Assuntos Jurídicos. 
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CAPÍTULO II 

DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA DE DESEMPENHO 

 

Art. 2.º Todos os empregados públicos da FUNEAS sujeitar-se-ão à avaliação periódica de 

desempenho. 

 

Parágrafo único. Consideram-se empregados públicos todos aqueles contratados pelo regime 

celetista para o quadro funcional da FUNEAS. 

 

Art. 3.º Os empregados da FUNEAS, observando-se o interstício mínimo de 01 (um) ano em 

exercício na Fundação, serão submetidos anualmente a Avaliação de Desempenho Funcional.  

 

Art. 4.º A Avaliação de Desempenho Funcional Periódica obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, contraditório e ampla defesa, 

observados os seguintes critérios e pesos:  

 

I – Comprometimento com o trabalho – peso 03; 

II – Comunicação – peso 02; 

III – conhecimento dos métodos e técnica – peso 03; 

IV – Cuidado com a saúde e segurança – peso 02;  

V – Cumprimento de prazos – peso 03;  

VI – Desenvolvimento profissional e pessoal – peso 03;  

VII – flexibilidade – peso 01;  

VIII – produtividade no trabalho – peso 02;  

IX – Eficiência no trabalho – peso 03;  

X – Relacionamento interpessoal – peso 03;  

XI – trabalho em equipe – peso 01;  

XII – cumprimento das normas de procedimentos e de conduta – peso 03;  

XIII – gestão da qualidade – peso 03. 

 

§ 1.º A aplicação dos critérios a que se refere o caput deste artigo e os sistemas de avaliação 

serão estabelecidos neste regulamento.  
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§ 2.º A autoavaliação feita pelo empregado objetiva apenas a autorreflexão do avaliado. Em 

virtude disso, o resultado a ser considerado será somente o somatório final das notas atribuídas 

pelo Avaliador.  

 

§ 3.º A Avaliação de Desempenho Funcional Periódica será realizada pela chefia imediata do 

empregado na unidade de sua lotação.  

 

§ 4.º O resultado geral da Avaliação de Desempenho Funcional Periódica será definido pelo 

somatório da pontuação obtida na avaliação, calculando-se os respectivos pesos de cada fator.  

 

§ 5.º Do total de pontos da avaliação que correspondem a 100% (cem por cento), o empregado 

deverá atingir a pontuação mínima de 70% (setenta por cento) para atender a necessidade de 

desempenho.  

 

§ 6.º Na Avaliação de Desempenho Funcional Periódica de que trata este artigo serão adotados 

os seguintes conceitos:  

 

I – Supera – Empregado enquadra-se no padrão de desempenho necessário, superando a 

expectativa. De 90% a 100% da pontuação máxima considerada;  

II – Atende – Empregado atende ao padrão de desempenho necessário. De 70% a 89% da 

pontuação máxima considerada; 

III – atende parcialmente – Empregado alcança parcialmente o padrão de desempenho 

necessário. De 50% a 69% da pontuação máxima considerada;  

IV – Não atende – Empregado não alcança o padrão de desempenho necessário. Abaixo de 50% 

da pontuação máxima considerada.  

 

§ 7.º O conceito da Avaliação de Desempenho Funcional Periódica será baseado 

exclusivamente na aferição dos fatores previstos no Formulário de Avaliação de Desempenho 

Funcional Periódica, sendo obrigatória a apresentação de justificativas quando forem atribuídas 

as notas 01 (hum) e 02 (dois).  

 

§ 8.º A chefia poderá indicar a necessidade de capacitação do empregado em campo específico 

do formulário de Avaliação de Desempenho Funcional Periódica.  
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§ 9.º A FUNEAS dará ao empregado e ao avaliador conhecimento prévio das normas, dos 

critérios e dos conceitos a serem utilizados na Avaliação de Desempenho Funcional Periódica 

de que trata este regulamento.  

 

§ 10. As chefias atuantes neste procedimento serão convocadas a participar de treinamento 

presencial acerca do processo de Avaliação de Desempenho Funcional Periódica.  

 

Art. 5.º A Avaliação de Desempenho Funcional Periódica será realizada na unidade de lotação 

do empregado pela chefia imediata ou seu substituto em caso de ausência do primeiro no 

período avaliativo, desde que possua nível hierárquico igual ou superior ao do avaliador 

ausente, bem como pertencer ao quadro de empregados públicos da FUNEAS. 

 

Art. 6.° É assegurado ao empregado o direito à ciência dos resultados obtidos no processo de 

avaliação.  

 

Parágrafo Único. O resultado geral será divulgado aos empregados através de publicação no 

Diário Oficial do Estado do Paraná (DIOE), bem como através dos meios de comunicação 

disponíveis na FUNEAS.  

 

Art. 7.º Serão arquivados em pasta funcional ou base de dados individual, sendo permitida a 

consulta pelo empregado a qualquer tempo:  

 

I – O instrumento de avaliação e os respectivos resultados e justificativas;  

II – Os recursos interpostos;  

III – as metodologias e os critérios utilizados na avaliação.  

 

Art. 8.º A Diretoria Administrativa da FUNEAS receberá um relatório de avaliação anual, que 

conterá o relato das deficiências, com intuito de promover ações de melhoria. 

 

§ 1.º Para fins de capacitação serão considerados como desempenho insatisfatório os conceitos 

“Não atende” e “Atende parcialmente”.  
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§ 2.º Serão consideradas e priorizadas as necessidades de capacitação e treinamento do 

empregado ou colaborador que tenha obtido desempenho insatisfatório. 

 

§ 3.° Caberá à Diretoria Administrativa viabilizar a realização dos treinamentos e ações de 

desenvolvimento voltadas à melhoria do desempenho funcional dos empregados com conceito 

insuficiente. 

 

TÍTULO I  

DA SOLICITAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO E RECURSO 

 

Art. 9.º É assegurado ao empregado o direito de acompanhar todos os atos de instrução do 

processo que tenham por objeto a avaliação de seu desempenho.  

 

§ 1.º Do resultado obtido na Avaliação de Desempenho Funcional Periódica, o empregado 

poderá solicitar reconsideração no Sistema de Avaliação de Desempenho, no prazo de 15 dias 

corridos contados a partir da data de divulgação dos resultados.  

 

§ 2.º A chefia imediata analisará o pedido de reconsideração com base nas justificativas 

informadas pelo empregado e responderá no prazo de cinco dias úteis a contar do seu 

recebimento.  

 

§ 3.º Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração, caberá, no prazo de quinze dias 

corridos a partir da data de divulgação do indeferimento, recurso junto à Comissão de Avaliação 

de Desempenho – CAD, única instância de recurso do processo em via administrativa e terá o 

prazo de 30 dias para decidir contados da data de recebimento do recurso.  

 

§ 4.º O resultado das solicitações de reconsideração e dos recursos serão informados aos 

empregados e colaboradores através de publicação no Diário Oficial do Estado (DIOE), bem 

como através dos meios de comunicação disponíveis na FUNEAS.  
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TÍTULO II  

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Art. 10 A FUNEAS deverá constituir ao menos uma Comissão de Avaliação de Desempenho 

– CAD, que será composta de 03 (três) ou 05 (cinco) membros titulares e de 02 (dois) suplentes, 

todos de nível hierárquico não inferior ao do avaliado, empregados públicos, lotados e em 

exercício no órgão contratante.  

 

§ 1.º Os membros da CAD serão designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade de 

exercício do empregado ou colaborador avaliado.  

 

§ 2.º A CAD analisará os recursos e poderá alterar os resultados obtidos originalmente na 

avaliação, conforme justificativas apresentadas pelo solicitante no formulário de recurso, 

podendo requerer diligências sempre que se fizer necessário.  

 

§ 3.º A CAD poderá solicitar esclarecimentos quanto às possíveis dúvidas decorrentes da 

análise dos recursos às chefias avaliadoras, que terão o prazo de 10 (dez dias) contados da 

solicitação para responder.  

 

§ 4.º As decisões da CAD serão aprovadas pela maioria simples de seus membros. 

 

§ 5.º O membro da CAD não poderá julgar o recurso interposto por empregado que tenha sido 

por ele avaliado, que seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, 

até terceiro grau na forma da legislação vigente.  

 

TÍTULO III  

DO TÉRMINO DE VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO EM VIRTUDE DO RESULTADO 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL PERIÓDICA 

 

Art. 11 A aplicação do segundo conceito sucessivo “Não Atende”, ou do terceiro interpolado 

em cinco avaliações consecutivas poderá acarretar o término do vínculo de emprego do 

profissional avaliado com a FUNEAS, cabendo ao setor responsável pela Avaliação de 
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Desempenho Funcional Periódica acompanhar os resultados e comunicar à autoridade 

responsável para que esta tome as devidas providências.  

 

Art. 12 A demissão de empregado através do resultado da Avaliação de Desempenho Funcional 

Periódica, só acontecerá após processo administrativo, em que lhe seja assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

 

Art. 13 Compete à autoridade máxima da FUNEAS autorizar a demissão do empregado.  

 

Parágrafo Único. Na hipótese de o processo administrativo decidir pela perda do cargo, o 

empregado será notificado da decisão, sendo-lhe assegurado o direito de requerer 

reconsideração com efeito suspensivo, no prazo máximo de quinze dias, à autoridade 

responsável pela demissão, que decidirá em igual prazo.  

 

Art. 14 Da decisão administrativa a que se refere o artigo anterior será dada ciência ao 

empregado, através de publicação no Diário Oficial bem como através dos meios de 

comunicação disponíveis na FUNEAS, sendo-lhe assegurado o direito de pedir reconsideração 

à autoridade no prazo máximo de quinze dias.  

 

CAPÍTULO III 

DA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS 

 

TÍTULO I  

DO CONCURSO 

 

Art. 15 A contratação dos empregados para o quadro permanente da FUNEAS far-se-á por 

meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, conforme estabelecido no § 1.º, Artigo 

13 da lei Estadual n.º 17.959 de 11/03/2014. 

 

Parágrafo único. O concurso terá prazo de validade de até dois anos, podendo ser prorrogado 

por igual período. 
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Art. 16 O edital do concurso será publicado por, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da data para 

sua realização. 

 

Art. 17 O cadastro reserva ou vagas a serem preenchidas no concurso serão aprovadas pelo 

Conselho Curador. 

 

Art. 18 Os candidatos aprovados serão nomeados ou contratados com obediência rigorosa à 

ordem de classificação do concurso público, sob pena de nulidade da investidura. 

 

 

TÍTULO II  

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Art. 19 Caberá ao Conselho Curador, por provocação de iniciativa da Diretoria Executiva da 

FUNEAS, aprovar a realização de processo seletivo simplificado. 

 

Parágrafo único. O processo seletivo simplificado só poderá ser usado nos casos previstos em 

lei, observada a Lei Complementar n.º 101/00. 

 

Art. 20 Para o processo seletivo simplificado será admitida apenas análise de curriculum dos 

candidatos. 

 

Art. 21 O edital de chamamento para o processo seletivo simplificado será publicado por, no 

mínimo, 15 (quinze) dias corridos. 

 

Art. 22 Só caberá processo seletivo simplificado para a contratação das funções que requeiram 

imediata substituição e cuja falta pode prejudicar a atividade fim da FUNEAS. 

 

Parágrafo único. A duração do contrato dos trabalhadores temporários dar-se-á por um ano, 

renovável por igual período e serão regidas pela CLT. 
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TÍTULO III 

DOS EMPREGOS DE LIVRE ADMISSÃO E DEMISSÃO 

 

Art. 23 Caberá ao Conselho Curador, por provocação de iniciativa da Diretoria Executiva, 

aprovar a empregos de livre admissão e demissão, para complementar a estrutura 

administrativa da Fundação. 

 

Parágrafo único. A Diretoria Executiva contará com assessores, chefias, gerentes e assistentes 

de livre admissão e demissão, conforme previsto no § 4.º, Art. 9.º da Lei Estadual n.º 17.959 

de 11/03/2014. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIA DAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

Art. 24 As competências das unidades administrativas, as atribuições das funções 

desempenhadas e os requisitos para ocupação de cargos/empregos de livre admissão e demissão 

na FUNEAS devem observar as descrições estabelecidas nos Anexos I,II e III, parte integrante 

e indissociável deste Regimento Interno. 

 

Art. 24 As competências das unidades administrativas, as atribuições das funções 

desempenhadas e os requisitos para ocupação de cargos/empregos de livre admissão e demissão 

na FUNEAS e empregos públicos temporários e permanentes, devem observar as descrições 

estabelecidas nos Anexos I, II, III, IV e V parte integrante e indissociável deste Regimento 

Interno. (Redação dada pela Resolução n.º 1 de 2021)  

 

Art. 25 O empregado público encarregado de chefia receberá RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA, cujo valor será definido pela Diretoria da FUNEAS e aprovado pelo Conselho 

Curador. 
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CAPÍTULO V 

EDUCAÇÃO ENSINO PESQUISA 

 

Art. 26 A FUNEAS poderá celebrar contratos, convênios e outros instrumentos com o objetivo 

de promoção do ensino, pesquisa e extensão nas áreas afetas a sua atuação, incluindo pós-

graduação lato sensu e residência médica. 

 

§ 1.º Os instrumentos jurídicos utilizados para tais finalidades devem ser previamente 

aprovados pelo Conselho Curador. 

 

§ 2.º Os projetos, antes da apreciação pelo Conselho Curador, deverão receber análise técnica 

de viabilidade da Diretoria Técnica seguido da manifestação da Diretoria Financeira. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS E ACESSO À REDE DE 

COMPUTADORES E SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO 

 

Art. 27 A FUNEAS, no uso do seu poder diretivo, concederá, quando houver necessidade, em 

razão das funções desempenhadas, acesso ao correio eletrônico e sistemas informatizados de 

gestão, por meio de chave e senha individuais. 

 

§ 1.º Os profissionais das Instituições que tenham vínculo com a FUNEAS poderão também 

ter acesso aos sistemas informatizados de gestão e ao ambiente de correio eletrônico, através 

de disponibilização de chaves e senhas próprios, mediante solicitação à Diretoria 

Administrativa, exclusivamente para assuntos de caráter institucional. 

 

§ 2.º Qualquer usuário dos sistemas informatizados de gestão e do correio eletrônico da 

FUNEAS, identificado por meio de chave individual, deverá observar as normas ora 

estabelecidas e zelar pelo seu cumprimento, sob pena de, em caso de violação, sujeitar-se o 

infrator às ações disciplinares, como a perda de acesso aos sistemas informatizados de gestão 

e ao correio eletrônico, ou, a depender da gravidade, a demissão por justa causa, ou, ainda, de 

responsabilidade civil, trabalhista, penal e administrativa, de maneira concorrente. 
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§ 3.º Além do já estipulado neste Regimento, bem como nas demais normas aplicáveis aos 

empregados da FUNEAS, é vedado: 

I. o uso ou a tentativa de uso de chave ou senha de outro usuário para envio ou violação de 

mensagens; 

II. o envio de mensagens do tipo “corrente”, através de lista de destinatários, assim como as de 

cunho religioso, político ou esportivo; 

III. a difusão de mensagens: caluniosas, difamatórias ou injuriosas; que contenham 

informações falsas ou que contenham ameaça à integridade física, moral ou os psicológica, que 

induza a qualquer tipo de discriminação, que caracterizem assédio, sexual ou moral, 

disseminadoras de qualquer tipo de vírus; 

IV. a violação ou tentativa de violação de mecanismos de proteção da rede da FUNEAS; 

V. o envio de informações confidenciais para usuários, internos ou externos, pessoas físicas ou 

jurídicas, sem a autorização expressa da FUNEAS; 

VI. o envio de opiniões pessoais para os meios de comunicação externos; 

VII. o acesso a redes sociais, durante o expediente de trabalho, em todas as suas espécies, 

exceto para os empregados que necessitam de tais ferramentas no exercício de seu labor; 

VIII. divulgar nas redes sociais informação de cunho sigiloso relacionada ao trabalho exercido 

na FUNEAS, bem como aos usuários dos serviços prestados; 

IX. aos empregados que trabalham nas Unidades de saúde, sob a atuação da FUNEAS, divulgar 

dados, fotos, vídeos ou quaisquer meios de mídia na Rede Mundial de Computadores que 

exponham a intimidade dos usuários do serviço de saúde; 

X. o acesso a sítios eletrônicos, e-mails, conteúdos digitais ou qualquer outro tipo de mídia que 

contenha material pornográfico no ambiente de trabalho. 

 

§ 4.º O usuário deverá manter segredo da sua senha de acesso aos sistemas informatizados de 

gestão e ao correio eletrônico, de forma a impedir o seu uso indevido, pois ela é o instrumento 

que garante a autenticidade e a autoria das mensagens. 

 

§ 5.º O correio eletrônico deve ser utilizado unicamente para atender às necessidades de 

trabalho, de modo que não comprometa nem fira a imagem e os interesses da FUNEAS. 
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§ 6.º Os dados e as mensagens que transitarem na rede, pertencem exclusivamente à FUNEAS 

e, por esse motivo, poderão ser acessadas para fins de auditoria em casos específicos, quando 

julgado necessário e autorizado pela Diretoria da área envolvida. 

 

§ 7.º Quaisquer críticas ou sugestões à condução dos trabalhos da FUNEAS serão sempre bem-

vindas, desde que dirigidas exclusivamente ao responsável pela atividade ou ao superior 

hierárquico. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 28 Todos os processos administrativos exigem o cadastramento no Sistema Informatizado 

da FUNEAS e tramitarão, preferencialmente, na forma eletrônica, recebendo numeração 

crescente em ordem cronológica. 

 

Art. 29 Nos casos em que os processos administrativos tramitem fisicamente, os critérios de 

admissibilidade para que o processo administrativo seja autuado exigem: 

 

I. Capa contendo a numeração do processo administrativo, data do protocolo, assunto e outros 

dados complementares, se houver; 

II. Requerimento inicial ou ofício do solicitante; 

III. Documentação exigida pela legislação do assunto; 

IV. Paginação ou numeração das páginas, considerando página 1 (um) a folha de capa, e as 

demais em numeração crescente. 

 

§ 1.º O mesmo processamento dar-se-á na forma digital. 

 

§ 2.º Recebida a documentação deverá ser feito o registro das informações no Sistema 

Informatizado da FUNEAS, momento em que será emitido o cadastro do processo 

administrativo com o respectivo número, o protocolo de encaminhamento, assunto e demais 

dados complementares. 
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Art. 30 Concluído o serviço de autuação, o processo deverá ser imediatamente remetido à 

unidade destinatária ou local de destino que deve apreciar o assunto inicialmente.  

 

§ 1.º Os processos administrativos poderão ser classificados pelo Setor de Protocolo ou pelas 

unidades administrativas que analisam o assunto como: 

 

I. Tramitação Normal; 

II. Tramitação Prioritária; 

III. Tramitação Urgente. 

 

§ 2.º Cabe aos responsáveis pelas unidades administrativas a responsabilidade de exercer a 

fiscalização nas tramitações dos processos, com o acompanhamento dos relatórios fornecidos 

pelo Setor de Protocolo. 

 

Art. 31 A unidade que envia o processo administrativo continua responsável por ele até que a 

unidade destinatária acuse o recebimento no Sistema Informatizado da FUNEAS, quando então 

o processo deixará de estar “em trânsito” e/ou “encaminhado”. 

 

Parágrafo único. O recebimento dos processos administrativos no Sistema Informatizado da 

FUNEAS deve ocorrer no momento do recebimento físico ou imediatamente no momento 

seguinte, não excedendo o tempo de 60 (sessenta) minutos. 

 

Art. 32 A partir do momento que a unidade destinatária acusar o recebimento do processo 

administrativo no Sistema Informatizado da FUNEAS, a mesma deverá proceder com a análise 

e providências nos prazos e condições estabelecidos. 

 

§ 1.º Para os processos administrativos categorizados como Tramitação Normal, o prazo 

máximo para análise e devidos despachos, anexação de documentos e outros procedimentos é 

de 5 (cinco) dias. 

 

§ 2.º Para os processos administrativos categorizados como Tramitação Prioritária, o prazo 

máximo para análise e devidos despachos, anexação de documentos e outros procedimentos é 

de 2 (dois) dias. 
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§ 3.º Para os processos administrativos categorizados como Tramitação Urgente, o prazo 

máximo para análise e devidos despachos, anexação de documentos e outros procedimentos é 

de 4 (quatro) horas. 

 

§ 4.º Nos casos em que os processos administrativos categorizados como Tramitação Normal 

ou Tramitação Prioritária, exijam informações e documentos externos à FUNEAS para que se 

proceda a análise, e que assim os prazos estabelecidos para a tramitação possam ficar 

prejudicados, o responsável deve informar no Sistema Informatizado da FUNEAS em 

tramitação para a sua própria unidade como destinatária, texto contendo no mínimo as 

seguintes informações: 

 

a) motivo do aguardo para se proceder a análise; 

b) quais documentos e/ou informações externas estão sendo aguardadas; 

c) quais são os órgãos, entidades, empresas ou cidadãos que devem fornecer as informações 

para que proceda a análise; 

d) qual o prazo estimado para o recebimento dos dados e/ou documentos; 

e) nome do agente público responsável pela análise do processo administrativo e telefone. 

 

Art. 33 A situação atual, bem como o histórico de tramitação, dos processos administrativos 

poderá ser acompanhada pelo requerente, internamente ou externamente, possibilitando 

acessar a localização, o órgão ou unidade responsável pela análise, tempo de espera, agente 

público ou unidade administrativa responsável e telefone para contato, por meio do sítio 

eletrônico http://www.funeas.pr.gov.br/. 

 

Art. 34 A juntada de documentos e a folha de tramitação é um processo metódico, que deve 

obedecer a seguinte ordem, mesmo tramitando eletronicamente: 

 

a) primeiramente apensar os documentos (planilhas, pareceres, laudos, mapas, fichas, 

fotos, formulários, entre outros), que tenham pertinência ao assunto tratado e/ou 

embasaram a análise emitida; 

 

http://www.funeas.pr.gov.br/
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b) por fim apensar a folha de tramitação, emitida pelo Sistema Informatizado da FUNEAS, 

contendo as informações necessárias e imprescindíveis para a compreensão da análise. 

 

§ 1.º É de responsabilidade da unidade que encaminhará o processo administrativo numerar às 

páginas correspondentes aos documentos e folha de tramitação apensados ao processo 

administrativo, dando sequência a numeração já existente quando o processo for autuado 

apenas fisicamente. 

 

§ 2.º Quando a análise do processo administrativo exigir um parecer que extrapole o limite 

máximo de caracteres do campo parecer da folha de tramitação do Sistema Informatizado da 

FUNEAS, o mesmo será apensado como documento e inserido um resumo do mesmo na folha 

de tramitação consignando a numeração inicial e final da paginação do parecer, a fim de 

orientar o requerente quando em consulta ao sítio eletrônico. 

 

§ 3.º A folha de tramitação obrigatoriamente necessita estar assinada para o processo 

administrativo tramitar fisicamente, e para tramitação eletrônica deve conter a assinatura 

eletrônica correspondente mediante senha pessoal e intransferível. 

 

§ 4.º Quando o processo administrativo atingir aproximadamente a quantidade de 200 

(duzentas) páginas, nos casos em que tramite fisicamente, o mesmo dever ser segmentado por 

volumes, identificados por numerais romanos em ordem crescente sequencial, mantendo a 

continuidade na numeração de páginas já existentes em ordem crescente. 

 

Art. 35 O acesso às informações e inserção dos dados no Sistema Informatizado da FUNEAS 

é restrito aos usuários – agentes públicos – que operam o referido sistema, mediante login e 

senha, em caráter pessoal e intransferível. 

 

Parágrafo único. Os usuários – agentes públicos – que operam o Sistema Informatizado da 

FUNEAS podem executar as tarefas de inserir informações e apensar documentos, podendo a 

folha de tramitação ser assinada por superior hierárquico diverso do responsável que consta 

registrado no sistema informatizado, mediante afixação de carimbo de identificação. 

 



 

 
Rua do Rosário, 144 – 10º andar - 80.020-110 - Curitiba - PR 

Tel.: 41 3350 - 7400 | www.funeas.pr.gov.br 

 

Art. 36 Os agentes públicos efetuarão a inserção e registro de dados, esclarecimentos e 

documentos via Sistema Informatizado da FUNEAS, garantindo a fidelidade dos mesmos, com 

base no Princípio da Objetividade, onde os registros devem estar baseados em documentos que 

comprovem a ocorrência dos respectivos fatos informados. 

 

Art. 37 A exatidão dos dados e documentos enviados através do Sistema Informatizado da 

FUNEAS é de estrita responsabilidade dos agentes públicos, representantes legais e técnicos 

dos órgãos e unidades administrativas habilitadas para operar o referido sistema informatizado, 

a quem compete garantir a fidelidade dos mesmos. 

 

Art. 38 Em se constando a ocorrência de inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar 

ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da 

FUNEAS com o fim de obter vantagem indevida para si, para outrem ou para causar dano, o 

fato será apurado com base na ocorrência de crime tipificado no art. 313-A, do Código Penal. 

 

Art. 39 Poderá ocorrer o desentranhamento de documentos ou folhas de tramitação do processo 

administrativo. 

 

§ 1.º O Desentranhamento ou retirada dos documentos e folhas de tramitação, somente será 

permitida mediante pedido formal da parte interessada e deferimento emitido pelo setor 

competente da Diretoria Administrativa da FUNEAS. 

 

§ 2.º No lugar da folha desentranhada deve ser colocada uma cópia reprográfica do documento 

extraído, autenticada pelo agente público responsável.  

 

§ 3.º O desentranhamento deverá ser registrado no processo administrativo por meio de um 

termo colocado na sequência natural de folhas, e deve conter as seguintes informações: 

 

a) o(s) número(s) da(s) folha(s) desentranhada(s); 

b) tipo de documento retirado; 

c) motivo de desentranhamento;  

d) data, identificação e assinatura do agente público responsável. 
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§ 4.º No caso de o processo tramitar eletronicamente, qualquer desentranhamento deverá ser 

igualmente registrado nos moldes do § 3.º. 

 

Art. 40 Os processos encerrados serão encaminhados para a Diretoria Administrativa para 

proceder com o arquivo geral junto à FUNEAS. 

 

Parágrafo único. Ao receber o processo administrativo para arquivo, e se constatada alguma 

irregularidade, o mesmo deverá ser devolvido à unidade que o encaminhou para o arquivo, 

mesmo não sendo essa unidade a responsável pelo erro, para que tome as medidas cabíveis. 

 

Art. 41 A reativação de um processo administrativo pode ser requerida mediante justificativa 

e/ou motivação, que será registrada ao processo administrativo solicitado, feita diretamente 

pela autoridade competente. 

 

Parágrafo único. Ao reativar o processo administrativo encerrado e/ou arquivado, o mesmo 

passa a ser ativo e pode tramitar e receber informações novamente. 

 

Art. 42 Quando existir dois ou mais processos administrativos que tramitam sobre o mesmo 

assunto, os mesmos devem ser apensados e/ou agrupados, devendo seguir tramitando o 

processo administrativo com a numeração mais antiga. 

 

Parágrafo único. Os processos administrativos agrupados e que não mais tramitarão, devem 

ser encerrados e receber a informação na folha de tramitação que se encontram agrupados ao 

processo administrativo mais antigo, devendo-se citar o número deste. 

 

Art. 43 Em caso de extravio, furto ou perda de processo administrativo, o órgão ou unidade 

administrativa que detinha a guarda do mesmo, conforme consta no registro do Sistema 

Informatizado da FUNEAS é responsável por providenciar boletim de ocorrência relatando o 

fato junto a Polícia Civil do Estado do Paraná. 

 

Parágrafo único. A apuração de extravio, furto ou perda de processo administrativo se dará 

mediante processo de sindicância. 
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Art. 44 Compete à Diretoria Administrativa indicar responsável por manter ativos no Sistema 

Informatizado da FUNEAS, apenas destinos ou locais de encaminhamento que constem na 

estrutura administrativa da Fundação. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS NORMATIVAS INTERNAS 

 

Art. 45 O horário de funcionamento da Sede Administrativa da FUNEAS será de segunda a 

sexta, das 08h às 18h. 

 

§ 1.º As viagens a serviço serão consideradas como jornada regular. 

 

§ 2.º Todos os setores deverão realizar programações de horários de forma que sempre haja 

colaboradores durante todo o período de funcionamento da Sede Administrativa da FUNEAS. 

 

§ 3.º A contagem da jornada de trabalho ocorrerá somente a partir do início do horário de 

funcionamento da entidade, que será às 08h. 

 

Art. 46 Os horários de início e término do intervalo para refeição serão estabelecidos pela 

chefia imediata, respeitado o limite mínimo de 1 (uma) hora e máximo de 1:30 (uma hora e 

trinta minutos). 

 

§ 1.º O intervalo em questão é obrigatório para jornadas de 8 (oito) horas diárias. 

 

§ 2.º O intervalo para refeição não é considerado no cálculo das horas da jornada de trabalho 

dos colaboradores e não poderá ser utilizado para compensação de jornada, inclusive quando 

decorrente de atrasos, ausências e saídas antecipadas. 

 

Art. 47 A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, não sendo permitida a realização de 

horas extras, salvo mediante a autorização prévia por parte das Diretorias, sendo “a duração 

diária acrescida de no máximo duas horas extras.” Art. 59. CLT. Se autorizadas, as mesmas 

serão computadas em Banco de Horas conforme prevê Art. 59 § 2.º da CLT. 
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Parágrafo único: Os cargos/empregos de direção, chefia e assessoramento não terão direito a 

horas extraordinárias e a computação de banco de horas, conforme disposto no Art. 62. Da 

CLT. 

 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 48 As eventuais dúvidas referentes a este Regimento Interno, não solucionadas pela 

Diretoria Executiva, serão esclarecidas e resolvidas pelo Conselho Curador. 

 

Art. 49 Os processos administrativos deverão tramitar preferencialmente pelo meio eletrônico. 

 

Art. 50 O sistema de processamento de dados da FUNEAS observará o disposto na Lei Geral 

de Proteção de Dados, Lei Federal n.º 13.709/18. 

 

Art. 51 Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

CURITIBA-PR, 25 DE AGOSTO DE 2020. 

 

 

(assinado eletronicamente/digitalmente) 

MARCELLO AUGUSTO MACHADO 

Diretor Presidente. 
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ANEXO I 

DAS COMPETÊNCIAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

CONSELHO CURADOR 

 

I. Convocação para as reuniões ordinárias e extraordi-

nárias; 

II. Opinar sobre a extinção da FUNEAS e sobre inclu-

são ou exclusão de serviços; 

III. Deliberar sobre alteração estatutária; 

IV. Aprovar e reformar o Regimento Interno; 

V. Em interação com a Diretoria Executiva, velar pelo 

aprimoramento das atividades da FUNEAS obser-

vado o Plano Estadual de Saúde; 

VI. Aprovar a proposta de plano de carreiras, empregos 

e salários e dos critérios de avaliação dos emprega-

dos reajuste salarial, criação e alteração de cargos; 

VII. Aprovar proposta de empregos/cargos de livre ad-

missão e demissão; 

VIII. Aprovar a proposta orçamentária e prestação de 

contas anual; 

IX. Deliberar sobre a estrutura gerencial; 

X. Fiscalizar e controlar os atos da Diretoria Executiva; 

XI. Demais competências estabelecidas no artigo 14. 

Do Estatuto da FUNEAS. 

DIRETORIA EXECUTIVA I. Administrar a entidade na realização dos objetivos 

e diretrizes estabelecidos no Art. 4º de seu Estatuto; 

II. Gerir, coordenar, supervisionar e controlar os servi-

ços que integram a estrutura; 

III. Gerir a prestação de serviços contratados, conforme 

metas de desempenho e atividades estabelecidos no 

Contrato de Gestão e no respectivo Plano de Opera-

ção celebrado entre o Poder Público e a FUNEAS; 

IV. Elaborar os planos plurianual e anual, assim como 

as propostas de Contrato de Gestão; 

V. Estabelecer normas, fixar rotinas e estabelecer pro-

cedimentos para o adequado funcionamento, cum-

prindo as políticas, diretrizes e as deliberações do 

Conselho Curador; 

VI. Demais competências estabelecidas no artigo 16 do 

Estatuto da FUNEAS. 

DIRETORIA DA 

PRESIDÊNCIA 

I. Planejar, dirigir, coordenar e supervisionar o desen-

volvimento de projetos e metas a serem realizadas; 

II. Observar e coordenar o atingimento das metas, em 

conformidade com os objetivos estratégicos pré-es-

tabelecidos pelo Conselho Curador e pela Diretoria 

Executiva; 

III. Articular ações integradas com as unidades sob su-

pervisão da FUNEAS, visando buscar a qualidade e 

produtividade das equipes; 
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IV. Discutir com a Secretaria da Saúde o contrato de 

gestão e possíveis alterações e melhorias, de acordo 

com o andamento e as necessidades; 

V. Acompanhar e garantir o cumprimento das metas 

estabelecidas no Plano Plurianual e fazer cumprir 

este Regimento Interno, o Estatuto e a Lei Estadual 

n.º 17.959, de 11 de março de 2014 da FUNEAS; 

VI. Demais competências inerentes ao setor. 

SECRETARIA 

EXECUTIVA 

 

I. Apoiar as atividades relacionadas aos sistemas da 

instituição, ao planejamento de administração, de 

administração patrimonial, de gestão documental, 

de serviços gerais e de administração dos recursos 

de tecnologia da informática da Fundação; 

II. Apoiar as atividades relacionadas com os sistemas 

internos de gestão e com os sistemas de informações 

relativos às atividades finalísticas do SUS; 

III. planejar, monitorar e avaliar os projetos, juntamente 

com as Diretorias visando o bom andamento das ati-

vidades da Fundação; 

IV. Gerenciar a elaboração de documentos e atos ofici-

ais relativos à instituição e ao Conselho Curador da 

Fundação; 

V. Demais competências inerentes ao setor. 

ASSESSORIA DA 

PRESIDÊNCIA 

I. coordenar o planejamento das ações estratégicas e 

exercer a supervisão e coordenação das atividades 

dos setores integrantes da estrutura da FUNEAS; 

II. supervisionar e avaliar a execução dos projetos e 

atividades da Fundação; 

III. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA DE 

QUALIDADE DE 

PROCESSOS 

I. Definir os métodos de padrões de qualidade da FU-

NEAS; 

II. Adaptar os processos aos parâmetros de normas; 

III. Realizar e analisar testes e relatórios de aprovação 

do serviço final; 

IV. Prestar suporte técnico aos demais setores; 

V. Realizar auditorias de verificação da qualidade; 

VI. Coordenar reclamações quanto aos serviços presta-

dos; 

VII. Garantir a capacitação dos colaboradores; 

VIII. Identificar melhorias nos processos administrativos 

e hospitalares; 

IX. Demais competências inerentes ao setor. 

OUVIDORIA I. Coordenar, avaliar e controlar as atividades e os ser-

viços relacionados às competências institucionais 

da ouvidoria, provendo os meios necessários à sua 

adequada e eficiente prestação; 

II. Representar a ouvidoria diante das unidades admi-

nistrativas do órgão/entidade a que pertencem; dos 
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órgãos e entidades do Poder Executivo, dos demais 

poderes e perante a sociedade; 

III. Encaminhar as demandas às unidades administrati-

vas competentes para resposta, de acordo com o seu 

teor; 

IV. Propor a adoção de medidas e as providências de 

correção de rumos ou aperfeiçoamento em proces-

sos, a partir das demandas recebidas pela ouvidoria; 

V. Promover articulação e parcerias com outros orga-

nismos públicos e privados; 

VI. Manter os interessados informados sobre medidas 

adotadas e resultados obtidos; 

VII. Encaminhar os relatórios estatísticos das atividades 

da ouvidoria às autoridades superiores do órgão/en-

tidade, na forma disposta neste regimento interno; 

VIII. Exercer outras atribuições, compatíveis com a sua 

função, que forem estabelecidas no regulamento ou 

regimento interno do órgão/entidade; 

IX. Demais competências inerentes ao setor. 

CONTROLE INTERNO I. Elaboração e atualização de materiais técnicos de 

controle; 

II. Produção de técnicas e métodos; 

III. Elaboração e execução de planos de auditoria; 

IV. Produção, organização e armazenamento de docu-

mentos de auditorias; 

V. Promoção a transparência da Fundação; 

VI. Monitoramento de atividades e relatórios da Funda-

ção; 

VII. Analisar fluxos de processos existentes propondo 

celeridade, eliminando desperdícios; 

VIII. Acompanhar e corrigir possíveis irregularidades na 

prestação de contas das diárias de viagens, emitir re-

latório mensal de aprovação/recusa de processo de 

adiantamento de despesas emergenciais e de pe-

queno valor; 

IX. Analisar processos administrativos de aquisições de 

bens e serviços; 

X. Demais competências inerentes ao setor. 

NÚCLEO DE 

INTEGRIDADE E 

COMPLIANCE SETORIAL 

– NICS. (incluído pela 

Resolução n.º 9 de 2020). 

I. Identificação e classificação dos riscos; 

II. Estruturação do Plano de Integridade; 

III. Definição dos requisitos, como medidas de mitiga-

ção dos riscos identificados; 

IV. Elaboração de matriz de responsabilidade; 

V. Desenho dos processos e procedimentos de Con-

trole Interno, geração de evidências e respectiva im-

plementação desses processos e procedimentos; 

VI. Elaboração do Código de Ética e Conduta; 

VII. Comunicação e treinamento; 



 

 
Rua do Rosário, 144 – 10º andar - 80.020-110 - Curitiba - PR 

Tel.: 41 3350 - 7400 | www.funeas.pr.gov.br 

 

VIII. Estruturação e implementação do Canal de Denún-

cias; 

IX. Realização de auditoria e monitoramento; 

X. Ajustes e retestes. 

DIRETORIA 

ADMINISTRATIVA 

I. Programar, organizar, orientar e controlar as ativi-

dades administrativas, por delegação da Diretoria 

da Presidência; 

II. Coordenar a atuação dos demais setores da estrutura 

organizacional administrativa, centralizando as de-

mandas de serviços a eles destinadas e facilitando o 

atingimento de seus propósitos; 

III. Promover a elaboração do planejamento orçamen-

tário e acompanhar a sua execução; 

IV. Gerir as ações e contratos relativos a investimento 

desenvolvimento e manutenção da infraestrutura e 

serviços; 

V. Controlar a execução setorial das atividades de ges-

tão de pessoas, planejamento, administração de ma-

terial, patrimônio, comunicação administrativa, tec-

nologia da informação, licitações e contratos, apoio 

administrativo, engenharia civil e conservação de 

bens; 

VI. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 

I. Gerenciar e implementar políticas de gestão; 

II. Planejar, organizar, acompanhar, controlar e avaliar 

as demandas a Diretoria Administrativa; 

III. Analisar documentos institucionais; 

IV. Auxílio em reuniões institucionais; 

V. Colaborar na aprovação de projetos básicos e ter-

mos de referência pertinentes a Diretoria Adminis-

trativa; 

VI. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA DE RECURSOS 

HUMANOS 

I. Proporcionar condições para o crescimento institu-

cional, com foco nos colaboradores da Fundação; 

II. Planejar e manter o desenvolvimento do fluxo de 

trabalho, de forma integrada conforme as necessi-

dades da Fundação; 

III. Zelar pela qualidade de vida no trabalho; 

IV. Conduzir as ações de gestão de pessoas alinhadas ao 

Planejamento Estratégico institucional; 

V. Conduzir os processos de admissão, lotação, inser-

ção e cadastro funcional dos empregados públicos 

na instituição, por meio de mecanismos que possi-

bilitam a confiabilidade das informações; 

VI. Cumprir e monitorar metas e compromissos pactu-

ados na instituição relacionados à gestão de pessoas, 

por meio de indicadores de desempenho; 

VII. Demais competências inerentes ao setor. 
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GERÊNCIA DE 

PLANEJAMENTO 

I. Promover a orientação e o desenvolvimento das ati-

vidades da Diretoria Administrativa; 

II. Promover a realização de estudos, pesquisas, aná-

lise, cotação de preços e interpretação de dados ne-

cessários para a aquisição de bens e serviços; 

III. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA DE 

LICITAÇÕES E 

CONTRATOS 

I. Formalizar e/ou realizar, os processos licitatórios e 

demais processos de compra, para atender as neces-

sidades das unidades vinculadas, com base em ori-

entação técnica, de acordo com a legislação vigente; 

II. Providenciar junto à Gerência de Planejamento e 

Avaliação a reserva orçamentária para as despesas 

e providenciar junto à Gerência Financeira o empe-

nho das despesas referentes às aquisições/contrata-

ções necessárias para atender as unidades vincula-

das; 

III. Controlar os preços contratados, bem como anali-

sar, julgar e tomar as providências relativas aos re-

ajustes e revisões contratuais, com o auxílio da Con-

sultoria Jurídica. 

IV. Controlar a execução dos contratos, providenciando 

as alterações que se fizerem necessárias no decorrer 

das vigências deles, de acordo com as necessidades 

das unidades; 

V. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA DE 

ENGENHARIA CIVIL 

I. Realizar vistorias circunstanciadas (in loco) das es-

truturas prediais para identificação de problemas 

apresentados pelas Unidades sob Gestão FUNEAS 

visando elaborar diagnósticos através de relatório;  

II. Realizar os encaminhamentos necessários para me-

lhoria, no gerenciamento das manutenções prediais 

das Unidades;  

III. Definir estratégias para a realização de manuten-

ções prediais para as Unidades; 

IV. Efetuar a análise (emissão de parecer) de processos 

de solicitação de licitações/ dispensas de licitações/ 

inexigibilidade/ relacionados à engenharia clí-

nica/manutenção predial; 

V. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

I. Atuar com suporte técnico de Informática para os 

funcionários, projetar e prestar manutenção aos 

computadores e periféricos; 

II. Instalação, Implantação e manutenção de software 

básico e apoio como sistemas operacionais; 

III. Implantar e gerenciar rotinas de Backup, implantar 

e documentar rotinas que melhorem o desempenho 

dos setores; 

IV. Gerenciar as Contas de Correio Eletrônico e ambi-

ente de Infraestrutura de Servidores; 
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V. Apoiar os Departamentos de Informática das Uni-

dades Hospitalares, da qual a FUNEAS é responsá-

vel pela Gestão, se necessário deslocando até elas; 

VI. Demais competências inerentes ao setor. 

 DIRETORIA FINANCEIRA I. Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades 

financeiras; 

II. Auxiliar na administração dos recursos; 

III. Elaborar a programação de desembolso financeiro; 

IV. Movimentar e gerir contas; 

V. Acompanhar ordens de pagamentos, transferências 

bancárias, liquidação de contas e pagamento das 

despesas; 

VI. Estabelecer diretrizes financeiras e administrativas; 

VII. Participar de elaboração de normas, diretrizes e pro-

cedimentos, visando o bom uso das verbas destina-

das a FUNEAS, garantindo seu funcionamento de 

forma adequada; 

VIII. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA DE 

CONTABILIDADE 

I. Definir procedimentos internos e procedimentos 

contábeis; 

II. Atualizar procedimentos internos; 

III. Parametrizar aplicativos contábeis/fiscais e de su-

porte; 

IV. Escriturar livros fiscais e contábeis; 

V. Registrar a movimentação dos ativos; 

VI. Realizar o controle físico com o contábil; 

VII. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA FINANCEIRA I. Controlar receitas, controlar contas a pagar, concili-

ação de pagamentos e depósitos bancários; 

II. Participar da elaboração de contratos; 

III. Controlar contratos de fornecedores, controlar ina-

dimplência; 

IV. Validar processos de operações bancárias, validar 

documentos, arquivar documentos confidenciais; 

V. Acompanhar a solução de não-conformidades apon-

tadas pela auditoria; 

VI. Assegurar cumprimentos de normas internas e ex-

ternas; 

VII. Demais competências inerentes ao setor. 

DIRETORIA TÉCNICA I. Solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico 

especializado, conforme a necessidade das unidades 

geridas; 

II. Registrar dados das atividades desenvolvidas e ela-

borar relatórios técnicos com respectivos resulta-

dos; 

III. Zelar pelo uso correto dos equipamentos, pela or-

dem dos trabalhos e pela guarda dos materiais das 

unidades hospitalares; 
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IV. Colaborar com os demais diretores na organização, 

estruturação e difusão de eventos de aperfeiçoa-

mento e ensino, segundo as finalidades da FU-

NEAS; 

V. Dotar os serviços de capacidade resolutiva, com efi-

ciência e efetividade para ações e serviços de saúde; 

VI. Demais competências inerentes ao setor. 

SUPERINTENDÊNCIA DE 

SERVIÇOS MÉDICOS 

I. Administrar os recursos humanos dos hospitais; 

II. Prestar serviços na área de formação e desenvolvi-

mento profissional dos recursos humanos; 

III. Definir estratégias para as Unidades Hospitalares;  

IV. Administrar recursos financeiros: avaliação de pro-

cessos de empenho, avaliação processos de paga-

mentos dos serviços médicos, encaminhados pela 

Diretoria da Presidência; 

V. Coordenar interfaces com entidades sociais e pro-

fissionais, como o CRM-PR, CRF-PR e demais 

conselhos; 

VI. Coordenar, conforme diretrizes da diretoria, as ati-

vidades do Diretor Técnico das Unidades Hospita-

lares; 

VII. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA DE 

ENFERMAGEM E 

HOTELARIA 

HOSPITALAR 

I. Avaliação de processos de empenho, avaliação pro-

cessos de pagamentos dos serviços de enfermagem, 

insumos, estrutura de hotelaria, encaminhados pela 

Diretoria da Presidência;  

II. Gerenciar recursos humanos: elaboração do dimen-

sionamento de pessoal, em conjunto com as outras 

diretorias, dos processos de Licitação ou Credenci-

amento para contratação de enfermeiros, técnicos e 

profissionais assistenciais;   

III. Coordenar, conforme diretrizes da diretoria, e coor-

denar as atividades do Diretor de Enfermagem das 

unidades e Chefias de Hotelaria; 

IV. Assessorar a Direção de Enfermagem das Unidades 

na implantação, execução e avaliação de novos pro-

jetos assistenciais; 

V. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA DE APOIO A 

SERVIÇOS 

HOSPITALARES 

I. Organizar fluxo de atendimento aos usuários e fluxo 

de serviços e ações de saúde; 

II. Gerenciar serviços de assistência à saúde; 

III. Monitorar cumprimento de normas técnicas, admi-

nistrativas e legais; 

IV. Viabilizar recursos para cumprimento de normas 

técnicas, administrativas e legais; 

V. Conduzir as áreas na realização dos diagnósticos, 

reportando os problemas e soluções ao gerente de 

área; 

VI. Demais competências inerentes ao setor. 
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GERÊNCIA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

I. Assessorar as Unidades FUNEAS no atendimento 

das exigências demandadas pela vigilância sanitária 

municipal e/ou estadual para cumprimento da legis-

lação vigente, com o objetivo da liberação da Li-

cença Sanitária e promoção de um ambiente hospi-

talar seguro;  

II. Auxiliar, quando solicitado, na realização de treina-

mentos para gestores, supervisores e equipe assis-

tencial para o desempenho das ações assistenciais 

relacionadas a segurança do paciente e a prevenção 

de eventos adversos;  

III. Monitorar os indicadores de assistência relativos à 

qualidade e segurança do paciente;  

IV. Monitorar os riscos sanitários decorrentes de produ-

tos, serviços, meio ambiente e processos de traba-

lho;  

V. Assessorar na implantação e implementação de 

ações de melhorias para a redução dos riscos relaci-

onados à segurança do paciente;  

VI. Realizar auditorias (in loco) para organização dos 

serviços assistenciais, conforme plano de segurança 

do paciente; 

VII. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA DE 

EDUCAÇÃO 

PERMANENTE 

I. Apoiar e/ou participar da realização de eventos (se-

minários, encontros, palestras etc.);  

II. Informar o responsável pela Educação Permanente 

de cada Unidade sobre a oferta de cursos, palestras, 

seminários;  

III. Auxiliar no monitoramento dos indicadores de de-

sempenho estabelecidos pela diretoria;  

IV. Propor melhorias de aperfeiçoamento profissional; 

V. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA DE 

ENGENHARIA CLÍNICA 

I. Efetuar o gerenciamento de tecnologias (equipa-

mentos) em saúde, em estabelecimentos de saúde 

(conforme preconizado pela RDC nº 02/2010, a 

qual dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias 

em saúde em estabelecimentos de saúde);  

II. Definir estratégias relacionadas à engenharia clínica 

para as unidades hospitalares;  

III. Auxiliar as Unidades sob Gestão FUNEAS na ela-

boração de descritivos técnicos relacionados à pro-

cessos de engenharia clínica – aquisições, manuten-

ções, remanejamentos; 

IV. Auxiliar as Unidades sob Gestão FUNEAS no mo-

nitoramento do parque tecnológico das unidades 

hospitalares;  

V. Demais competências inerentes ao setor. 

DIRETORIA JURÍDICA I. Administrar os assuntos jurídicos; 
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II. Promover termos, contratos, convênios, ajustes e 

outros assemelhados inerentes às atividades; 

III. Representar a FUNEAS, por meio de instrumento 

público firmado pelo Diretor Presidente, judicial-

mente e extrajudicialmente; 

IV. Exercer função de consultoria jurídica emitindo pa-

receres jurídicos;  

V. Auxiliar na elaboração de normas, editais e outros 

regulamentos jurídicos; 

VI. Demais competências inerentes ao setor. 

GERÊNCIA JURÍDICA I. Promover termos, contratos, convênios, ajustes e 

outros assemelhados inerentes às atividades realiza-

das; 

II. Exercer função de consultoria jurídica emitindo pa-

receres jurídicos;  

III. Redigir ou elaborar pareceres jurídicos de comple-

xidade variada, aplicando a legislação, forma e ter-

minologias adequadas ao assunto em questão, para 

utilizá-las na defesa dos interesses da entidade; 

IV. Efetuar pesquisas jurídicas relacionadas com assun-

tos de interesse da entidade ; 

V. Elaborar relatórios de processos em andamento, in-

cluindo, a probabilidade de êxito, contingência en-

volvida etc.; 

VI. Analisar, elaborar e aprovar editais; 

VII. Elaborar e/ou analisar instrumentos jurídicos diver-

sos, bem como seus aditamentos, especialmente em 

âmbito civil, administrativo e bancários; 

VIII. Demais competências inerentes ao setor. 
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ANEXO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMPREGOS 

CARGO ATRIBUIÇÕES 

DIRETOR PRESIDENTE I. Representar a FUNEAS ativa e passi-

vamente, judicial e extrajudicial-

mente; 

II. Convocar e presidir, conforme a pauta, 

as reuniões da Diretoria Executiva; 

III. Coordenar as ações de competência 

dos demais membros da Diretoria Exe-

cutiva; 

IV. Assinar ato, documento ou correspon-

dência em nome da FUNEAS ou que 

implique em obrigação ou responsabi-

lidade institucional; 

V. Assinar em conjunto com o Diretor 

Administrativo, ou no impedimento 

deste, o Diretor Técnico, o Contrato de 

Gestão, convênios, contratos, ajustes e 

quaisquer instrumentos que impli-

quem em realização de despesa, na 

captação de receita, na prestação de 

garantia e na compra, alienação ou 

oneração de bens e direitos que este-

jam no âmbito de sua competência; 

VI. Decisão sobre a contratação e a dis-

pensa de pessoal do quadro perma-

nente ou temporário e de livre admis-

são e demissão; 

VII. Demais atribuições estabelecidas no 

artigo 18 do Estatuto da Fundação. 

SECRETÁRIO EXECUTIVO I. Controle da agenda e dos compromis-

sos do Conselho; 

II. Despacho e conferência de documen-

tos; 

III. Acompanhamento e preparação de 

reuniões; 

IV. Organizar as reuniões do Conselho 

Curador; 

V. Realização de atas;  

VI. Elaboração de projetos de resolução; 

VII. Assessorar a Presidência no desenvol-

vimento da organização; 

VIII. Avaliação de processos; 

IX. Edição e publicação de atos da Presi-

dência e do Conselho Curador; 
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X. Acompanhamento na geração dos re-

latórios anuais de gestão e das ativida-

des assistenciais; 

XI. Organização dos regulamentos e nor-

mativas da instituição;  

XII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA I. Assistir direta e imediatamente a Pre-

sidência no desempenho de suas atri-

buições e, especialmente, realizar es-

tudos e contatos que por ele sejam de-

terminados em assuntos vinculados às 

suas competências;  

II. Coordenar o planejamento das ações 

estratégicas e exercer a supervisão e 

coordenação das atividades dos seto-

res integrantes da estrutura da Funda-

ção; 

III. Supervisionar e avaliar a execução dos 

projetos e atividades da Fundação;  

IV. Auxiliar a Presidência na direção, ori-

entação, coordenação e controle dos 

trabalhos, bem como na definição de 

diretrizes e na implementação das 

ações da sua área de competência;  

V. Auxiliar a Presidência, na preparação 

de material de informação e de apoio, 

de encontros e audiências com autori-

dades e personalidades nacionais e es-

trangeiras;  

VI. Realizar outras atividades determina-

das pela Presidência; 

I. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE DE QUALIDADE DE 

PROCESSOS 

 

I. Definir os métodos de padrões de qua-

lidade da FUNEAS; 

II. Adaptar os processos aos parâmetros 

de normas; 

III. Realizar e analisar testes e relatórios 

de aprovação do serviço final; 

IV. Prestar suporte técnico aos demais se-

tores; 

V. Realizar auditorias de verificação da 

qualidade; 

VI. Coordenar reclamações quanto aos 

serviços prestados; 

VII. Garantir a capacitação dos colaborado-

res; 
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VIII. Identificar melhorias nos processos 

administrativos e hospitalares; 

IX. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

OUVIDOR (A) I. Recepção, Análise e/ou Tratamento e 

Encaminhamento das demandas; 

II. Acompanhamento/trâmite e Resposta 

das demandas dentro do prazo estabe-

lecido; 

III. Promover a participação do usuário na 

Administração Pública direta e indi-

reta; 

IV. Tratar as reclamações relativas à pres-

tação dos serviços públicos; 

V. Oferecer   continuamente   atendi-

mento   ao   usuário   de   serviços   pú-

blicos; 

VI. Fomentar a avaliação periódica, ex-

terna e interna, da qualidade desses 

serviços; 

VII. Acompanhar a política de acesso dos 

usuários a registros administrativos e a 

informações sobre atos do governo; 

VIII. Recepcionar denúncias que represen-

tem exercício negligente ou abusivo 

de cargo, emprego ou função na Ad-

ministração Pública; 

IX. Oferecer meios para registro, acompa-

nhamento e recebimento de respostas 

das manifestações de usuários de ser-

viços públicos; 

X. Acompanhar e propor aperfeiçoa-

mento da prestação dos serviços públi-

cos; 

XI. Promover a adoção de mediação e 

conciliação entre o usuário e o órgão 

ou a entidade pública; 

XII. Elaborar relatório de gestão às autori-

dades dos órgãos relacionados ao ser-

viço reclamado; 

XIII. Promover a transparência sobre as ma-

nifestações e soluções apresentadas, 

relacionadas aos serviços e órgãos ob-

jetos da reclamação; 

XIV. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

CONTROLADOR INTERNO I. Verificar a conformidade de processos 

internos;  
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II. Disciplinar e garantir a transparência e 

o aprimoramento do marco legal para 

prevenção e combate à corrupção; 

III. Avaliar o cumprimento das metas pre-

vistas no plano plurianual, a execução 

dos programas de governo e dos orça-

mentos da União; 

IV. Comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto à eficácia e eficiên-

cia, da gestão orçamentária, financeira 

e patrimonial nos órgãos e entidades, 

bem como da aplicação de recursos 

públicos; 

V. Apoiar o controle externo no exercício 

de sua missão institucional; 

VI. Realizar atividades relacionadas à de-

fesa do patrimônio público; 

VII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA – 

AGENTE DE COMPLIANCE. (incluído 

pela Resolução nº 9 de 2020) 

I. executar o Programa de Integridade e 

Compliance em conjunto com a Contro-

ladoria Geral do Estado; 

II.  acompanhar permanentemente os pila-

res do programa e da promoção do com-

portamento ético e íntegro em todas as 

ações da FUNEAS; 

DIRETOR ADMINISTRATIVO I. Atuar como principal auxiliador do 

Diretor Presidente; 

II. Promover reuniões com os demais Di-

retores para coordenação das ativida-

des operacionais; 

III. Autorizar a expedição de relatórios e 

atestados; 

IV. Gerir as ações e contratos relativos a 

investimento, desenvolvimento e ma-

nutenção da infraestrutura e serviços; 

V. Auxiliar na elaboração do regimento 

interno; 

VI. Aprovar atos administrativos e estabe-

lecer procedimentos destinados a ade-

quar a operacionalização; 

VII. Desempenhar outras tarefas compatí-

veis com a posição e as determinadas 

pelo Diretor Presidente; 

VIII. Demais atribuições estabelecidas no 

artigo 19 do estatuto da Fundação. 

GERENTE ADMINISTRATIVO I. Auxiliar em decisões administrativas e 

organizacionais; 
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II. Participar na definição da visão e mis-

são da instituição; 

III. Analisar a organização no contexto in-

terno; 

IV. Levantar dados para o estudo dos sis-

temas administrativos; 

V. Diagnosticar métodos e processos, vi-

sando a melhoria contínua destes; 

VI. Definir indicadores e padrões de de-

sempenho; 

VII. Administrar conflitos internos, se exis-

tentes; 

VIII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS I. Analisar custos de pessoal e a descri-

ção do cargo a ser preenchido; 

II. Definir e aplicar instrumentos de re-

crutamento e seleção; 

III. Realizar entrevista de desligamento; 

IV. Pesquisar políticas de benefícios ofe-

recidas no mercado; 

V. Propor política de benefícios; 

VI. Participar das negociações com forne-

cedores dos planos de benefícios; 

VII. Aplicar procedimentos para cumpri-

mento dos acordos e convenções cole-

tivos; 

VIII. Subsidiar negociações trabalhistas; 

IX. Acompanhar a homologação da resci-

são contratual; 

X. Analisar estatísticas de informações 

salariais; 

XI. Elaborar proposta de planos de carrei-

ras e de sucessão; 

XII. Propor política de benefícios; 

XIII. Elaborar descrição de cargos; 

XIV. Planejar quadro de pessoal; 

XV. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE DE PLANEJAMENTO I. Responsável pelo planejamento, ela-

boração e execução e acompanha-

mento de um projeto; 

II. Propor e implementar metodologias e 

instrumentos voltados para a análise e 

melhoria de processos organizacio-

nais; 

III. Acompanhar continuamente a obten-

ção metas estabelecidas, fornecendo 

subsídios para a tomada de decisão; 
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IV. Negociar com fornecedor quantidade e 

prazos de entrega de materiais; 

V. Controlar cumprimento do programa 

de entrega de materiais (data, quanti-

dade e qualidade); 

VI. Controlar prazos, supervisionar rece-

bimento dos materiais adquiridos e 

movimentação interna dos materiais; 

VII. Elaborar e operacionalizar procedi-

mentos de inventários de estoques; 

VIII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE DE LICITAÇÃO E 

CONTRATOS 

I. Programar, orientar, coordenar, execu-

tar e controlar as atividades relaciona-

das ao processo licitatório pra aquisi-

ções/contratações de bens, serviços; 

II. Formalizar contrato para os bens, ser-

viços, locações e seguros, objetos das 

licitações e compras necessárias para 

atender as unidades vinculadas; 

III. Controlar a execução dos contratos, 

bem como a entrega dos materiais, por 

parte dos fornecedores; 

IV. Instaurar processo de aplicação de ad-

vertências, penalidades e sanções a 

fornecedores e prestadores que des-

cumprirem as obrigações contratuais 

assumidas; 

V. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE DE ENGENHARIA CIVIL I. Controlar e armazenar os bens patri-

moniados; 

II. Auxiliar as Unidades na elaboração de 

descritivos técnicos relacionados à 

processos de Estrutura Patrimonial – 

aquisições, manutenções, remaneja-

mentos, etc.; 

III. Auxiliar as Unidades no monitora-

mento da área tecnológica;  

IV. Efetuar a análise de processos (emis-

são de parecer) de pagamentos relaci-

onados à engenharia clínica/manuten-

ção predial, efetuando a análise de lau-

dos técnicos; 

V. Monitorar e fiscalizar as ações das 

Unidades, visando a sua regularização 

junto ao Corpo de Bombeiros (Licen-
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ciamento) bem como, preservar a ma-

nutenção e validade dos diversos equi-

pamentos de prevenção de Incêndio; 

VI. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE DE TECNOLOGIA E 

INFORMAÇÃO 

I. Elaborar o planejamento estratégico 

do setor; 

II. Planejar e administrar os processos; 

III. Assegurar que a TI apoie os processos 

de negócio; 

IV. Gerenciar a equipe; 

V. Priorizar e dar suporte aos projetos; 

VI. Garantir a continuidade dos serviços, 

monitorar e apresentar os indicadores; 

VII. Garantir a segurança da informação, 

solicitar e distribuir os recursos; 

VIII. Instalar e Manter os Diversos Sistemas 

Operacionais; 

IX. Participar e dar suporte a outros proje-

tos da empresa, conforme requisição 

da Gerência; 

X. Monitorar e Tratar Chamados Abertos 

Escalonados para Segundo Nível; 

XI. Gerenciar e Cadastrar Usuários para 

Acesso a Rede e Sistemas da Funda-

ção; 

XII. Implantar Ferramentas de Comunica-

ção Interna para Fundação; 

XIII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

DIRETOR FINANCEIRO I. Elaborar prestação e consolidação das 

contas dos recursos; 

II. Traçar plano orçamentário; 

III. Elaborar estudos de viabilidade finan-

ceira; 

IV. Definir metas do setor; 

V. Planejar, analisar e acompanhar as 

execuções orçamentárias; 

VI. Elaborar os relatórios sobre execução 

financeira; 

VII. Gestão de impostos; 

VIII. Demais atribuições estabelecidas no 

artigo 20 do estatuto da Fundação. 

GERENTE DE CONTABILIDADE I. Preencher formulários específicos ine-

rentes a atividade da empresa; 

II. Notificar encerramento junto aos ór-

gãos competentes; 

III. Preparar documentação para certidões 

negativas; 



 

 
Rua do Rosário, 144 – 10º andar - 80.020-110 - Curitiba - PR 

Tel.: 41 3350 - 7400 | www.funeas.pr.gov.br 

 

IV. Fazer manutenção do plano de contas; 

V. Administrar fluxo de documentos e 

classificar os documentos; 

VI. Classificar o bem na contabilidade e 

no sistema patrimonial; 

VII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE FINANCEIRO I. Acompanhar execução orçamentária; 

II. Liberar crédito, controlar custos, con-

trolar contas contábeis; 

III. Monitorar operações de crédito; 

IV. Acompanhar indicadores de desempe-

nho; 

V. Conduzir processo de implantação de 

normas de qualidade; 

VI. Aperfeiçoar fluxo de trabalho; 

VII. Delegar competências por níveis de 

responsabilidade; 

VIII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

DIRETOR TÉCNICO I. Zelar pelo cumprimento das disposi-

ções legais e regulamentos em vigor 

relacionados à assistência médica da 

FUNEAS e da Secretaria de Saúde; 

II. Assegurar o pleno e autônomo funcio-

namento das Comissões de Ética dos 

hospitais; 

III. Estimular todos os seus subordinados, 

de qualquer profissão, a atuar dentro 

de princípios éticos; 

IV. Assegurar condições dignas de traba-

lho e os meios indispensáveis à prática 

médica, visando ao melhor desempe-

nho do corpo clínico e dos demais pro-

fissionais de saúde, em benefício da 

população, sendo responsável por fal-

tas éticas decorrentes de deficiências 

materiais instrumentais e técnicas da 

instituição; 

V. Aplicar as normas legais referentes ao 

funcionamento das unidades assisten-

ciais e/ou atenção à saúde; 

VI. Dotar os serviços de capacidade reso-

lutiva, com eficiência e efetividade 

para as ações e serviços de saúde;  

VII. Supervisionar o trabalho de realização 

de processos administrativos e de sin-

dicância; 
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VIII. Planejamento de escalas, zelando para 

que não haja lacunas durante o horário 

de funcionamento dos hospitais sob 

gestão da FUNEAS; 

IX. Assegurar que as condições de traba-

lho dos médicos sejam adequadas, 

conforme as necessidades dos serviços 

prestados; 

X. Assegurar o abastecimento de produ-

tos e insumos de quaisquer naturezas, 

conforme as necessidades dos hospi-

tais; 

XI. Assegurar que sejam seguidas as nor-

mas do regimento interno da institui-

ção; 

XII. Demais atribuições estabelecidas no 

artigo 21 do estatuto da Fundação. 

SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS 

MÉDICOS 

I. Prestar os serviços de assistência mé-

dica e social aos funcionários e servi-

dores; 

II. Executar os trabalhos de biblioteca e 

documentação; 

III. Elaborar indicadores de saúde e anali-

sar indicadores; 

IV. Aprovar normas de funcionamento das 

unidades assistenciais; 

V. Realizar auditoria de processos de pa-

gamento médicos e demais contratos 

referentes a assistência hospitalar; de 

classe, bem como outros órgãos regu-

ladores e fiscalizadores da atividade 

médica; 

VI. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE DE ENFERMAGEM E 

HOTELARIA HOSPITALAR 

I. Estabelecer normas técnicas de vigi-

lância e atenção à saúde; 

II. Planejar, coordenar e avaliar ações de 

assistência de enfermagem nas Unida-

des Hospitalares;  

III. Definir estratégias assistenciais e de 

hotelaria para as Unidades Hospitala-

res;  

IV. Coordenar interfaces com entidades 

sociais e profissionais, como o CO-

REN-PR e demais conselhos de classe, 

bem como outros órgãos reguladores e 

fiscalizadores das atividades assisten-

ciais;  
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V. Realizar treinamentos para as equipes 

de enfermagem das Unidades Hospita-

lares quando solicitado; 

VI. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE DE APOIO A SERVIÇOS 

HOSPITALARES 

I. Estabelecer protocolos de atendi-

mento; 

II. Estabelecer critérios para otimização 

de atendimento; 

III. Implementar programas de saúde, vi-

sando a melhoria no serviço prestado; 

IV. Interagir com os gestores para o acom-

panhamento de ações de melhoria, 

propostas para o tratamento de não 

conformidades e solução de proble-

mas. Sempre utilizando a metodologia 

e as ferramentas da qualidade;  

V. Analisar e elaborar parecer técnico;  

VI. Promover melhoria contínua dos pro-

cessos de trabalho, visando um melhor 

desempenho;  

VII.  Assessorar as Unidades na implanta-

ção, execução e avaliação de novos 

projetos assistenciais; 

VIII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE I. Coordenar projetos e programas de sa-

úde; 

II. Elaborar projetos de pesquisa; 

III. Participar de eventos e reuniões dos 

grupos relacionados a Qualidade e Se-

gurança do Paciente e da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar;  

IV. Divulgar às Unidades FUNEAS ações; 

V. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE EM EDUCAÇÃO 

PERMANENTE 

I. Apoiar e/ou participar da realização 

de eventos (seminários, encontros, 

palestras etc.);  

II. Realizar convênios e parcerias; 

III. Participar em conselhos; 

IV. Fornecer subsídios para formação e 

capacitação dos profissionais de sa-

úde; 

V. Propor auditorias; 

VI. Auxiliar as Unidades na elaboração 

de Termo de Referência para aquisi-

ções e contratações;  
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VII. Receber, analisar e encaminhar pro-

tocolos;  

VIII. Auxiliar, analisar e emitir parecer 

técnico conforme demanda; 

IX. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

GERENTE DE ENGENHARIA CLÍNICA I. Definir investimentos e custeios de 

equipamentos; 

II. Analisar a capacidade operacional da 

instituição; 

III. Definir instalação física em função dos 

serviços; 

IV. Participar das discussões estratégicas 

para as unidades de saúde; 

V. Efetuar a análise (emissão de parecer) 

de processos de solicitação de licita-

ções/ dispensas de licitações/ inexigi-

bilidade/ reconhecimento de dívida, 

relacionados à engenharia clínica;  

VI. Efetuar a análise de processos (emis-

são de parecer) de pagamentos relaci-

onados à engenharia clínica, efetuando 

a análise de laudos técnicos; 

VII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

DIRETOR JURÍDICO I. Administrar os assuntos jurídicos; 

II. Representar a FUNEAS, por meio de 

instrumento público firmado pelo Di-

retor Presidente, judicialmente extra-

judicialmente; 

III. Auxiliar na elaboração do Regimento 

Interno, regulamento, editais e outros 

regulamentos jurídicos de interesse da 

FUNEAS; 

IV. Demais atribuições estabelecidas no 

artigo 22 do estatuto da Fundação. 

GERENTE JURÍDICO I. Assessorar decisões da Diretoria Jurí-

dica; 

II. Emitir informações sobre normas jurí-

dicos; 

III. Avaliar normas e procedimentos inter-

nos; 

IV. Identificar problemas; 

V. Apontar riscos e soluções; 

VI. Implementar soluções jurídicas; 

VII. Acompanhar resultados; 

VIII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 
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ANALISTA JÚNIOR I. Administrar sistemas, processos, orga-

nização e métodos; 

II. Administrar recursos financeiros e or-

çamentários no setor público; 

III. Analisar a organização no contexto ex-

terno e interno; 

IV. Identificar oportunidades e problemas; 

V. Avaliar viabilidade de projetos e iden-

tificar fontes de recursos; 

VI. Dimensionar amplitude de programas 

e projetos; 

VII. Traçar estratégias de implementação; 

VIII. Coordenar programas, planos e proje-

tos; 

IX. Monitorar programas e projetos; 

X. Levantar dados para o estudo dos sis-

temas administrativos; 

XI. Diagnosticar métodos e processos; 

XII. Descrever métodos e rotinas de simpli-

ficação e racionalização de serviços; 

XIII. Elaborar normas e procedimentos; 

XIV. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

ASSISTENTE NÍVEL I I. Executar serviços de protocolo, classi-

ficação, registro, conferência e digita-

ção de planilhas, relatórios e outros 

documentos; 

II. Realizar entrada e transmissão de da-

dos, atualizar cadastros e sistemas; 

III. Organizar e manter arquivos de docu-

mentos; 

IV. Receber e despachar correspondên-

cias; 

V. Realizar levantamentos patrimoniais; 

VI. Receber e enviar requisições de com-

pras de materiais ou serviços; 

VII. Acompanhar processos de licitação de 

compras e serviços; 

VIII. Expedir ofícios e memorandos; 

IX. Redigir atas; 

X. Preparar minutas; 

XI. Elaborar organogramas, fluxogramas 

e cronogramas; 

XII. Dar apoio operacional para elaboração 

de manuais técnicos; 

XIII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

ASSISTENTE NÍVEL II I. Acompanhar organogramas, fluxo-

gramas e cronogramas; 
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II. Acompanhar e corrigir atas; 

III. Preencher formulários e/ou cadas-

tros; 

IV. Digitar notas de lançamentos contá-

beis; 

V. Preencher ficha de movimentação de 

pessoal; 

VI. Verificar prazos estabelecidos; 

VII. Localizar processos administrativos; 

VIII. Acompanhar notificações de não 

conformidade; 

IX. Encaminhar protocolos internos; 

X. Solicitar informações cadastrais; 

XI. Atualizar dados de planejamento; 

XII. Convalidar publicação de atos; 

XIII. Registrar a entrada e saída de docu-

mentos; 

XIV. Conferir notas fiscais, faturas de pa-

gamentos e boletos; 

XV. Triar documentos e cópias de docu-

mentos; 

XVI. Submeter pareceres, arquivar docu-

mentos; 

XVII. Controlar estoque do almoxarifado, 

armazenar produtos e materiais; 

XVIII. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 

ASSISTENTE NÍVEL III I. Solicitar cópias de documentos; 

II. Tirar cópias de documentos; 

III. Digitalizar, receber, protocolar e for-

matar documentos; 

IV. Elaborar correspondências; 

V. Efetuar cálculos e conferir cálculos; 

VI. Digitar textos e planilhas; 

VII. Arquivar documentos; 

VIII. Classificar e localizar documentos; 

IX. Identificar irregularidades nos docu-

mentos; 

X. Ajustar contratos e colher assinaturas; 

XI. Atualizar cadastros; 

XII. Organizar o setor; 

XIII. Acompanhar andamento dos pedidos; 

XIV. Recepcionar, atender e prestar infor-

mações ao público; 

XV. Atender e executar chamadas telefôni-

cas anotando recados e fornecendo in-

formações; 

XVI. Demais atividades inerentes ao 

cargo/função. 
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ANEXO III 

DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA OS EMPREGOS DE LIVRE ADMISSÃO E 

DEMISSÃO 

 

Os cargos existentes na FUNEAS exigem requisitos mínimos, e para ocupá-los são necessárias 

determinadas especificações, como demostra a tabela abaixo: 

 

 

CARGO 

 

REQUISITO 

 

Diretor Presidente 

Diploma devidamente registrado no curso de graduação, 

fornecido por instituição de Ensino Superior, reconhecido 

pelo Ministério da Educação e experiência em Gestão 

Pública. 

Diretores Diploma devidamente registrado no curso de graduação, 

fornecido por instituição de Ensino Superior, reconhecido 

pelo Ministério da Educação e notório conhecimento e 

experiência na área de atuação. 

Secretário Executivo Diploma devidamente registrado, em qualquer formação de 

nível Superior, fornecido por instituição de Ensino 

Superior, reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Assessor (a) da Presidência Diploma devidamente registrado, em qualquer formação de 

nível Superior, fornecido por instituição de Ensino 

Superior, reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Ouvidor (a) Cursando Nível Superior. 

Controlador Interno Diploma devidamente registrado, em qualquer formação de 

nível Superior, fornecido por instituição de Ensino 

Superior, reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Assessor da Presidência-

Agente de Compliance 

(incluído pela Resolução n.º 9 

de 2020) 

Diploma devidamente registrado, fornecido por instituição 

de Ensino Superior, reconhecido pelo Ministério da 

Educação nas áreas de Contabilidade, Direito, Economia ou 

Engenharia da Produção. 

Gerentes Diploma devidamente registrado no curso de graduação, 

fornecido por instituição de Ensino Superior, reconhecido 

pelo Ministério da Educação e experiência comprovada na 

área de gerenciamento. 

Superintendente de Serviços 

Médicos 

Diploma devidamente registrado no curso de graduação em 

Medicina, fornecido por instituição de Ensino Superior, 

reconhecido pelo Ministério da Educação e experiência 

comprovada na respectiva área. 

Analista Júnior Diploma devidamente registrado, em qualquer formação de 

nível Superior, fornecido por instituição de Ensino 

Superior, reconhecido pelo Ministério da Educação. 
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Assistente Nível I Cursando Nível Superior 

Assistente Nível II Certificado devidamente registrado, de conclusão de curso 

de ensino médio, fornecido por instituição Educacional pelo 

Ministério da Educação 

Assistente Nível III Certificado devidamente registrado, de conclusão de curso 

de ensino médio, fornecido por instituição Educacional pelo 

Ministério da Educação 

 

Os profissionais formados nos cursos de Direito, Contabilidade, Enfermagem, Farmácia e 

Medicina deverão ter, obrigatoriamente, registros nos respectivos órgãos de classe. 
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ANEXO IV 

(Incluído pela Resolução n.º 1 de 2021) 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGO PÚBLICOS TEMPORÁRIOS E 

REQUISITOS PARA A ADMISSÃO 

Emprego Público Advogado 

Requisitos para Admissão Ensino superior completo em Direito e registro profissional ativo 

na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Atribuições Consultoria jurídica e Representação judicial da FUNEAS, 

atuando em qualquer foro ou instância; prestar consultoria 

jurídica garantindo o assessoramento jurídico-administrativo a 

todos os órgãos ou unidades da FUNEAS, exarando pareceres 

jurídicos; articular e orientar as ações dos órgãos e 

correspondentes unidades administrativas e funcionais, 

normatizando procedimentos e uniformizando a interpretação 

jurídica das matérias analisadas; elaborar minutas, fiscalizar e 

revisar os contratos, convênios e acordos, nos quais a FUNEAS 

seja parte; acompanhar sindicâncias e processos administrativos 

em casos de irregularidades cometidas por empregados públicos; 

promover colher declarações e depoimentos, audiências e 

diligências necessárias para o trâmite normal de processos; 

acompanhar e dar pareceres jurídicos nos processos licitatórios; 

elaborar e analisar minutas de projetos de resoluções a serem 

encaminhadas ao Conselho Curador, elaborar e analisar portarias, 

resoluções e normativas e outros documentos de natureza 

jurídica; organizar e executar a atualização da coletânea de leis, 

portarias, resoluções e normativas da FUNEAS, bem como a 

legislação federal e estadual de interesse da FUNEAS; assessorar 

o Diretor Presidente nos atos relativos a Administração e 

Patrimônio da FUNEAS; executar demais atividades pertinentes 

a sua área de atuação e outras atividades jurídicas obedecendo em 

direitos e deveres a Lei Federal n.º 8.906 de 04 de Julho de 1994 

- Estatuto de Advocacia e da OAB; participar das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Emprego Público Assistente de Farmácia 

Requisitos para Admissão 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. 
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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 Assistente Social 

Requisitos para Admissão Diploma devidamente registrado do curso de graduação em 

Serviço Social, fornecido por Instituição de Ensino Superior, 

reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional 

no órgão de classe regularizado. 

Atribuições Planejar, coordenar, supervisionar, auditar, avaliar e executar 

planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de 

atuação profissional. Prestar orientação e atendimento a 

indivíduos, famílias e grupos, com vistas à garantia dos direitos 

sociais. Pesquisar a realidade social. Elaborar documentos e 

difundir conhecimentos da área de serviço social. Emitir 

pareceres, informações técnicas e demais documentos. 

Levantar, analisar, processar, atualizar, sistematizar e interpretar 

dados, informações e indicadores. Participar e/ou ministrar 

programas de treinamento. 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 Biomédico 

Requisitos para Admissão Diploma devidamente registrado do curso de graduação em 

Biomedicina ou Ciências Biológicas – Modalidade Médica 

reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional 

no órgão de classe regularizado 

Atribuições Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades 

complementares de diagnósticos; Analisar amostras de materiais 

biológicos, bromatológicos e ambientais; Coletar e preparar 

amostras e materiais; Desenvolver pesquisas técnico-científicas; 
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Atuar em bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas; 

coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do 

sangue, seus componentes e derivados e estabelece o 

ordenamento institucional indispensável à execução adequada 

destas atividades. Assumir chefias técnicas, assessorias e direção 

de 

Unidades, manusear equipamentos de autotransfusão. Realizar 

demais atividades inerentes ao cargo. 

 

Emprego Público Contador 

Requisitos para Admissão Curso superior completo em Ciências Contábeis e registro 

profissional ativo no Conselho Regional de Contabilidade. 

Atribuições Planejar, supervisionar e executar o sistema de registros de atos e 

fatos de natureza contábil em atenção aos Postulados, Princípios 

e Convenções da Contabilidade e às exigências legais; 

supervisiona os trabalhos de contabilização dos atos e fatos 

contábeis, analisando e orientando seu procedimento para 

assegurar a observância do plano de contas aplicado ao setor 

público e ao setor privado; inspeciona regularmente a 

escrituração dos livros diário, razão e auxiliares, verificando se os 

registros efetuados correspondem aos atos e fatos contábeis que 

lhes deram origem; controla e participa dos trabalhos de análise e 

conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, para 

assegurar a veracidade das operações contábeis; procede e orienta 

a classificação das receitas e despesas públicas, examinando sua 

natureza, para apropriar custos de bens e serviços; supervisiona e 

procede os cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação, 

amortização e exaustão dos bens patrimoniais; registra e controla 

a dívida e/ou obrigações da FUNEAS, seja a dívida fundada ou 

flutuante; organiza, executa, controla e responde por balancetes, 

balanços e demonstrativos das contas públicas, de acordo com as 

normas contábeis aplicadas ao setor público e setor privado, para 

apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, 

econômica e financeira da FUNEAS; assessora gerencialmente os 

membros da Diretoria Executiva quanto aos aspectos financeiros, 

contábeis, administrativos e orçamentários, emitindo pareceres e 

orientações técnicas; audita operações contábeis; executa perícia 

contábil; consolida atos orçamentários da FUNEAS; acompanha 

e controla a execução orçamentária da FUNEAS; aciona medidas 

de contenção orçamentária em atendimento a Lei de 

Responsabilidade Fiscal; promove a publicação dos relatórios 

financeiros para atendimento dos instrumentos de transparência 

fiscal; organiza, assessora e executa as audiências públicas de 

prestações de contas; insere dados, atende e responde 

contabilmente os órgãos de controle externo, em especial o 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná; participa das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 
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Emprego Público Enfermeiro 

Requisitos para Admissão 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, 

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 
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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 Enfermeiro do Trabalho 

Requisitos para Admissão Diploma devidamente registrado do curso de graduação em 

Enfermagem e Especialização na área de Enfermagem do 

Trabalho, fornecido por instituição de Ensino Superior, 

reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional 

no órgão de classe regularizado. 

Atribuições Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar 

o processo de trabalho. Estudar as condições de segurança e 

periculosidade da empresa, efetuando observações nos locais de 

trabalho e discutindo-as em equipe, para identificar as 

necessidades no campo da segurança, higiene e melhoria do 

trabalho; elaborar e executar planos e programas de proteção à 

saúde dos empregados. Efetuar levantamentos de doenças 

profissionais e lesões traumáticas, procedem a estudos 

epidemiológicos, coletar dados estatísticos de morbidade e 

mortalidade de trabalhadores, investigando possíveis relações 

com as atividades funcionais, para obter a continuidade 

operacional e aumento da produtividade; executar e avaliar 

programas de prevenções de acidentes e de doenças profissionais 

ou não- profissionais, fazendo análise da fadiga, dos fatores de 

insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho, para 

propiciar a preservação de integridade física e mental do 

trabalhador; administrar medicamentos, tratamentos e 

providenciar o posterior atendimento médico adequado. Instruir 

empregados sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de 
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trabalho, para reduzir a incidência de acidentes; planejar e 

executar programas de educação sanitária, divulgando 

conhecimentos e estimulando a aquisição de hábitos sadios, para 

prevenir doenças profissionais e melhorar as condições de saúde 

do trabalhador; registrar dados estatísticos de acidentes e doenças 

profissionais, mantendo cadastros atualizados. Executar outras 

tarefas compatíveis com as exigências pertinentes ao cargo. 

 

Emprego Público Farmacêutico 

Requisitos para Admissão Diploma, devidamente registrado de curso de graduação em 

Farmácia, fornecido por instituição de Ensino Superior, 

reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional 

no órgão de classe. 

Atribuições Conhecer, interpretar e estabelecer condições para o cumprimento 

da legislação pertinente. Estabelecer critérios e supervisionar o 

processo de aquisição de medicamentos e demais produtos. 

Avaliar a prescrição médica. Manter a guarda de produtos sujeitos 

a controle especial de acordo com a legislação específica, bem 

como os arquivos que podem ser informatizados com a 

documentação correspondente. Assegurar condições adequadas 

de conservação e dispensação dos produtos. Participar de estudos 

de fármacovigilância com base em análise e reações adversas e 

interações medicamentosas, informando a autoridade sanitária 

local. Organizar e operacionalizar a área de atividade. Manter 

atualizada a escrituração. Prestar assistência farmacêutica 

necessária ao usuário, realizando a dispensação. Programar, 

orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente pelo 

desempenho das atividades laboratoriais nas áreas de análises 

clínicas, biologia molecular, bromatológica, toxicológica, 

naprodução, realização e análises de controle de qualidade de 

insumos de caráter biológico, físico, químico e outros, elaborando 

pareceres técnicos, laudos e atestados de acordo com as normas 

das boas práticas de laboratório. Organizar e supervisionar o 

processo produtivo, distribuindo tarefas à equipe auxiliar, 

orientando a correta utilização e manipulação de materiais, 

instrumentos e equipamentos de acordo com normas de higiene e 

segurança para garantir qualidade do produto ou serviços 

ofertados. Participar no desenvolvimento de ações de 

investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, 

acondicionamento e envio de amostras para análises laboratoriais. 

Assessorar e responder tecnicamente pelo armazenamento e 

distribuição de produtos farmacêuticos de qualquer natureza. 

Programar, orientar e supervisionar as atividades referentes à 

vigilância sanitária, aplicando a legislação vigente. Realizar 

supervisão, capacitação e treinamento de recursos humanos, 

necessários à área de atuação, visando o desenvolvimento e 

oaperfeiçoamento dos serviços prestados. Emitirpareceres, 

informações técnicas, diagnósticos e demais documentos. 
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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 

técnicadoserviço. Operar sistemas, equipamentos e aplicativos de 

informática. Executar as demais atividades previstas em 

regulamento da profissão. 

 

Emprego Público Fisioterapeuta 

Requisitos para Admissão Diploma, devidamente registrado do curso de graduação em 

Fisioterapia, fornecido por instituição de Ensino Superior, 

reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional no 

órgão de classe regularizado. 

Atribuições Elaborar, coordenar, supervisionar, planejar, orientar, auditar, 

avaliar, executar e fiscalizar serviços, programas e projetos 

públicos da área de fisioterapia. Atender pacientes, executando 

métodos e técnicas fisioterápicas, comafinalidade de auxiliar na 

restauração, desenvolvimento e conservação da capacidade física. 

Indicar condutas terapêuticas e acompanhar a evolução dos 

pacientes conforme prescrição médica. Acompanhar e manter 

informações sobre o quadro de saúde de pacientes sob sua 

responsabilidade. Orientar pacientes, familiares e responsáveis 

quanto a procedimentos e técnicas de tratamento. Desenvolver e 

participar de campanhas educativas e preventivas. Zelar pelos 

materiais, instrumentos e equipamentos sob sua responsabilidade. 

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área de 

fisioterapia. Emitir pareceres, informações técnicas, diagnósticos 

e demais documentos. Levantar, analisar, processar, atualizar, 

sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores. 

Participar e/ou ministrar programas de treinamento. Trabalhar 

segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 

higiene e preservação ambiental. Assumir responsabilidade 

técnica do serviço. Operar sistemas,equipamentos eaplicativos de 

informática. Executar as demais atividades previstas em 

regulamento da profissão. 

 

Emprego Público Fonoaudiólogo 

Requisitos para Admissão Diploma devidamente registrado do curso de graduação em 

Fonoaudiologia, fornecido por instituição de Ensino Superior, 

reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional 

no órgão de classe regularizado. 

Atribuições Elaborar, coordenar, supervisionar, planejar, orientar, auditar, 

avaliar, executar e fiscalizar serviços, programas e projetos 

públicos da área de fonoaudiologia. Atender pacientes avaliando 

e tratando distúrbios vocais, alterações de linguagem oral, leitura 

e escrita, alterações de deglutição, de fluência, de funções 

orofaciais e cognitivas. Orientar pacientes, familiares e 
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responsáveis quanto a procedimentos e técnicas de tratamento. 

Desenvolver e participar de trabalhos e campanhas de prevenção, 

no que se refere à comunicação escrita e oral, voz e audição. Zelar 

pelos materiais, instrumentos e equipamentos sob sua 

responsabilidade. Executar atividades administrativas e outras 

complementares da função. Elaborar documentos e difundir 

conhecimentos da área de fonoaudiologia. Emitir pareceres, 

diagnósticos, informações técnicas e demais documentos. 

Levantar, analisar, processar, atualizar, sistematizar e interpretar 

dados, informações e indicadores. Participar e/ou ministrar 

programas de treinamento. Trabalhar segundo normas técnicas de 

segurança, qualidade, produtividade, higiene, e preservação 

ambiental. Assumir responsabilidade técnica do serviço. Operar 

sistemas, equipamentos e aplicativos de informática. Executar as 

demais atividades previstas em regulamento da profissão. 

 

Emprego Público Nutricionista 

Requisitos para Admissão Diploma devidamente registrado do curso de graduação em 

Nutrição, fornecido por instituição de Ensino Superior, 

reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional 

no órgão de classe regularizado. 

Atribuições Planejar, coordenar, supervisionar, auditar, avaliar e executar 

planos, programas e projetos de nutrição. Realizar consultas e 

avaliação nutricional de indivíduos ou grupos, incluindo a 

prescrição e preparação de dietas. Orientar o aproveitamento de 

recursos dietéticos. Controlar a estocagem, preparação, 

conservação e distribuição de alimentos, visando à racionalidade 

e economicidade dos regimes alimentares. Efetuar controle 

higiênico-sanitário. Opinar tecnicamente nos processos de 

padronização, aquisição, distribuição, instalação e manutenção de 

equipamentos e materiais para a área de nutrição. Elaborar 

documentos e difundir conhecimentos da área de 

nutrição.Subsidiar o Órgão na especificação de materiais na área 

de nutrição, analisando custos, certificando o recebimento de 

serviços prestados. Emitir diagnósticos, pareceres, informações 

técnicas e demais documentos. Ministrar ou participar de 

treinamentos. Levantar, sistematizar e interpretar dados, 

informações e indicadores. Trabalhar segundo normas técnicas de 

segurança, qualidade, produtividade, higiene, e preservação 

ambiental. Assumir responsabilidade técnica doserviço. Operar 

sistemas, equipamentos e aplicativos de informática. Executar as 

demais atividades previstas em regulamento da profissão. 

 

Emprego Público Psicólogo 

Requisitos para Admissão Diploma devidamente registrado do curso de graduação em 

Psicologia, fornecido por instituição de Ensino Superior, 
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reconhecido pelo Ministério da Educação; e registro profissional 

no órgão de classe regularizado. 

Atribuições Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 

processos mentais e sociais de indivíduos e grupos, com a 

finalidade de análise, tratamento e orientação. Diagnosticar, 

avaliar e acompanhar distúrbios emocionais, mentais, 

comportamentais e de adaptação social do indivíduo durante o 

processo de tratamento. Proceder a exames psicológicos com 

enfoque preventivo ou curativo, utilizando técnicas adequadas a 

cada caso. Estudar os fenômenos psicológicos presentes na 

organização, atuando sobre os problemas organizacionais. 

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área de 

psicologia. Planejar, coordenar, supervisionar, acompanhar, 

executar e avaliar planos, programas e projetos na área de atuação 

profissional. Levantar sistematizar e interpretar dados, 

informações e indicadores. Emitir pareceres, informações 

técnicas e demais documentos. Participar e/ou ministrar 

programas de treinamento. Trabalhar segundo normas técnicas de 

segurança, qualidade, produtividade, higiene, e preservação 

ambiental. Assumir responsabilidade técnica do serviço. Operar 

sistemas, equipamentos e aplicativos de informática. Executar as 

demais atividades previstas em regulamento da profissão. 

 

Emprego Público Técnico de Enfermagem 

Requisitos para Admissão 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 
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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 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. Operarsistemas,equipamentos e 

aplicativos de informática. Executar as demais atividades 

previstas em Regulamento da profissão. 

 

Emprego Público Técnico em Radiologia 

Requisitos para Admissão 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, 
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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. 

 

Emprego Público Técnico de Segurança do Trabalho 

Requisitos para Admissão Certificado de conclusão do curso de Técnico ou Tecnólogo de 

Segurança de Trabalho, fornecido por instituição educacional 

reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profissional no 

órgão de classe regularizado. 

Atribuições Participar da elaboração, implementação de programas e projetos 

de saúde e segurança do trabalho. Participar da elaboração do 

programa de prevenção de riscos ambientais. Participar de 

estudos para estabelecimento de métodos e técnicas de prevenção 

de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Participar da 

avaliação de locais e condições de trabalho, instalações, material 

em uso, métodos e processos adotados, para detectar riscos de 

acidentes e doenças do trabalho, de incêndios e demais eventos 

afetos à área. Participar de perícias e elaborar laudos periciais. 

Fornecer orientações quanto à utilização de dispositivos especiais 

de segurança. Executar campanhas educativas sobre prevenção de 

acidentes, organizando e ou ministrando palestras e cursos para 

conscientizar funcionários. Promover a adoção de dispositivos de 

segurança. Inspecionar equipamentos, maquinários e métodos de 

trabalho para identificar e prevenir riscos de acidentes trabalho e 

doenças ocupacionais. Investigar e analisar acidentes, 

recomendando medidas de prevenção e controle. Emitir 

relatórios, informações técnicas e demais documentos. Levantar e 

atualizar dados, informações e indicadores na área. 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 Administrativo Técnico Administrativo I 

(nomenclatura do cargo alterada pela Resolução n.° 2/2021) 

Requisitos para Admissão 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 
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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 Administrativo Técnico Administrativo II 

(nomenclatura do cargo alterada pela Resolução n.° 2/2021) 

Requisitos para Admissão Certificado de conclusão de ensino médio, fornecido por 

instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Atribuições 

 

Executar, planejar e organizar atividades 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. 
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Realizar pesquisas, atualizar listas e preencher formulários. 

Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, 

produtividade, higiene, e preservação ambiental. Executar 

sistemas de controle e métodos administrativos em geral, 

participar do planejamento da entidade e controlar os fluxos de 

trabalho. 

 

Emprego Público Técnico de Informática 

Requisitos para Admissão Certificado de conclusão de ensino médio, fornecido por 

instituição educacional reconhecido pelo Ministério da Educação 

e curso básico de informática. 

Atribuições Elaborar programas de computador, conforme definição do 

analista de informática. Instalar e configurar softwares e 

hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos 

necessários para sua utilização. Organizar e controlar os 

materiais necessários para a execução das tarefas de operação, 

ordem de serviço, resultados dos processamentos, suprimentos, 

bibliografias etc. Operar equipamentos de processamento 

automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de 

dispositivos conectados. Interpretar as mensagens exibidas no 

monitor, adotando as medidas necessárias. Notificar e informar 

aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre 

qualquer falha ocorrida. Executar e controlar os serviços de 

processamento de dados nos equipamentos que opera. Executar 

o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento 

dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação 

de módulos, partes e componentes. Administrar cópias de 

segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área 

de atuação. Executar o controle dos fluxos de atividades, 

preparação e acompanhamento da fase de processamento dos 

serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de 

computadores. Participar de programa de treinamento, quando 

convocado. Controlar e zelar pela correta utilização dos 

equipamentos. Ministrar treinamento em área de seu 

conhecimento. Auxiliar na execução de planos de manutenção, 

dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e 

dos sistemas operacionais. Elaborar, atualizar e manter a 

documentação técnica necessária para a operação e manutenção 

das redes de computadores. Trabalhar segundo normas técnicas 

de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação 

ambiental. Executar as demais atividades previstas em 

regulamento da profissão. 
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ANEXO V  

(Incluído pela Resolução n.º 1 de 2021) 

DESCRIÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS, DAS VAGAS, DA 

CARGA HORÁRIA E DOS SALÁRIOS 

EMPREGO UNIDADE VAGAS 

CARGA 

**SALÁRIO HORÁRIA 

SEMANAL 

Advogado FUNEAS Sede 2 40 R$ 4.531,13 

Assistente de Farmácia 

HRNP 6 

40  R$ 1.450,24  

HRS 4 

HIWM 2 

HRL 22 

HRG 2 

Assistente Social 
HRNP 2 

30  R$ 2.828,38  
HRS 3 

Contador FUNEAS Sede 2 40  R$ 4.099,48  

Biomédico 

HRS 5 

40  R$ 3.382,52  HIWM 4 

HRL 6 

Enfermeiro 

HRNP 31 

36  R$ 2.828,38  

HRS 34 

HIWM 15 

HRL 49 

HRG 5 

Farmacêutico 

HRNP 5 

40  R$ 3.382,52  HRS 2 

HRL 5 

Fisioterapeuta 

HRNP 10 

30  R$ 2.760,40  HRS 9 

HRL 13 

Fonoaudiólogo 
HRNP 2 

30  R$ 2.829,41  
HRS 2 

Nutricionista 

HRNP 3 

40  R$ 2.828,38  
HRS 1 

HIWM 2 

HRL 3 

Psicólogo 

HRNP 1 

36  R$ 2.560,64  
HRS 1 

HIWM 1 

HRL 2 

Técnico de 

Enfermagem 

HRNP 137 

36  R$ 1.697,44  
HRS 77 

HIWM 11 

HRL 124 
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HRG 10 

Técnico em Radiologia 

HRNP 8 

24  R$ 2.291,75  HRL *20 

HRG 7 

Enfermeiro do 

Trabalho 

HRNP 1 

36  R$ 3.450,50  HRS 1 

HRL 1 

Técnico de Seg. do 

Trabalho 

HRNP 1 

40  R$ 2.884,00  
HRS 1 

HIWM 1 

HRL 1 

Técnico 

Administrativo I 

HRNP 0 

40  R$ 1.402,86 

HRS 3 

HIWM 2 

HRL 20 

HRG 1 

Técnico 

Administrativo II 
FUNEAS Sede 25 40 R$ 2.035,88 

Técnico de Informática 

HRNP 0 

40  R$ 1.402,86  HIWM 1 

HRL 2 

*(Número de vagas de Técnico de Radiologia para o HRL alterado através das Resoluções n.º 4/2021 e 

n.º 2/2022). 

 

** Tabela de salários reajustada através da Resolução FUNEAS nº 30 de 30 de dezembro de 2021. 

 

 


