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Resolução Nº 1 / 2021 do Conselho Curador 

 

Altera a redação do Regimento Interno da FUNEAS, aprovado através da Re-

solução nº 5/2020. 

 

O Presidente do Conselho Curador da Fundação Estatal de Atenção em Saúde 

do Paraná”, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação do Plenário relativa ao 

Projeto de Resolução nº 2/2021, tomada em sessão de 26 de janeiro de 2021,  

RESOLVE: 

Art. 1º  O art. 24 do Regimento Interno da FUNEAS, Resolução nº 5 de 14/10/2020, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 24 As competências das unidades administrativas, as atribui-

ções das funções desempenhadas e os requisitos para ocupação de 

cargos/empregos de livre admissão e demissão na FUNEAS e empre-

gos públicos temporários e permanentes, devem observar as descri-

ções estabelecidas nos Anexos I, II, III, IV e V parte integrante e in-

dissociável do Regimento Interno”. 

Art. 2º  Passam a integrar o Regimento Interno da FUNEAS os Anexos IV e V, das 

atribuições, requisitos, vagas, salário e carga horária dos empregos públicos temporários.   

Art. 3º  A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

quaisquer disposições em contrário. 

 

 

Curitiba, 26 de janeiro de 2021. 

 

(assinado eletronicamente/digitalmente) 

CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO 

(Dr. Beto Preto) 

Presidente do Conselho Curador 

Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná 
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ANEXO IV 

PARTE INTEGRANTE DA RESOLUÇÃO Nº 1/2021 E DO REGIMENTO INTERNO 

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 qual-

quer foro ou instância; prestar consultoria jurídica garantindo o assessora-

mento jurídico-administrativo a todos os órgãos ou unidades da FUNEAS, 

exarando pareceres jurídicos; articular e orientar as ações dos órgãos e corres-

pondentes unidades administrativas e funcionais, normatizando procedimen-

tos e uniformizando a interpretação jurídica das matérias analisadas; elaborar 

minutas, fiscalizar e revisar os contratos, convênios e acordos, nos quais a FU-

NEAS seja parte; acompanhar sindicâncias e processos administrativos em ca-

sos 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 lici-

tatórios; elaborar e analisar minutas de projetos de resoluções a serem encami-

nhadas ao Conselho Curador, elaborar e analisar portarias, resoluções e nor-

mativas e outros documentos de natureza jurídica; organizar e executar a atu-

alização 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 FU-

NEAS; executar demais atividades pertinentes a sua área de atuação e outras 

atividades jurídicas obedecendo em direitos e deveres a Lei Federal nº 8.906 

de 04 de Julho de 1994 - Estatuto de Advocacia e da OAB; participar das ati-

vidades 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. 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 
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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 pro-

fissão. 

 

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; 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, ma-

nusear equipamentos de autotransfusão. Realizar demais atividades inerentes 

ao cargo. 
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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 na-

tureza contábil em atenção aos Postulados, Princípios e Convenções da Con-

tabilidade e às exigências legais; supervisiona os trabalhos de contabilização 

dos atos e fatos contábeis, analisando e orientando seu procedimento para as-

segurar a observância do plano de contas aplicado ao setor público e ao setor 

privado; inspeciona regularmente a escrituração dos livros diário, razão e au-

xiliares, 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 re-

ceitas 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 con-

trola a dívida e/ou obrigações da FUNEAS, seja a dívida fundada ou flutuante; 

organiza, executa, controla e responde por balancetes, balanços e demonstrati-

vos 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; au-

dita operações contábeis; executa perícia contábil; consolida atos orçamentá-

rios da FUNEAS; acompanha e controla a execução orçamentária da FU-

NEAS; 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. 

 

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 elabo-

ração de diagnósticos, projetos e programas de saúde, na elaboração de planos 

de ação. Prestar atendimento de enfermagem ao indivíduo, à família e à comu-

nidade. Conferir registros de ocorrências e elaborar relatórios das atividades 
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desenvolvidas. Planejar, executar, acompanhar, avaliar, controlar e auditar con-

tratos, convênios, ações e serviços relativos ao Sistema Único de Saúde – SUS, 

subsidiando o processo de planejamento das ações de saúde, sua execução, ge-

rência 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 efeti-

vidade das ações de saúde, respeitadas a formação, legislação profissional e os 

regulamentos do serviço. Atuar em pesquisa, análise e formulação de progra-

mas e projetos que confiram eficiência, eficácia e efetividade à gestão de polí-

ticas públicas de saúde. Exercer funções de supervisão, coordenação e assesso-

ramento para articulação e integração dos programas da área com aqueles im-

plementados pelo conjunto ou parte da ação governamental, respeitados os re-

gulamentos do serviço. Planejar, executar, fiscalizar e autuar na área de vigi-

lância sanitária. Realizar planejamento, execução, acompanhamento, avaliação 

e controle de atividades pertinentes à vigilância epidemiológica. Cumprir e fa-

zer 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 he-

mocomponentes 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, pro-

visão e controle de material e manutenção de equipamentos, opinando na sua 

aquisição. Supervisionar a manutenção de aparelhos utilizados na área de en-

fermagem. Efetuar pesquisas relacionadas à área de enfermagem, visando con-

tribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde e cuidados de 

enfermagem. Organizar a programação cirúrgica diária e atividades gerenciais 

e assistenciais na Unidade de centro cirúrgico e setor de recuperação pós-anes-

tésica. Realizar atividade de instrumentação cirúrgica. Prestar assistência a pa-

cientes, 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 in-

fecção hospitalar. Participar das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 

e Educação Permanente em Serviço. Prestar consultoria, auditar e emitir diag-

nósticos, pareceres, informações técnicas e demais documentos. Supervisionar 

e monitorar estágios curriculares desenvolvidos na unidade de saúde no qual 
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está inserido. Participar nos programas de higiene e segurança do trabalho, de 

prevenção de acidentes, de doenças profissionais e do trabalho. Levantar, ana-

lisar, processar, atualizar, sistematizar e interpretar dados, informações e indi-

cadores. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produti-

vidade, higiene, e preservação ambiental. Assumir responsabilidade técnica do 

serviço de enfermagem. Operar sistemas, equipamentos e aplicativos de infor-

mática. 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 insti-

tuição 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, efe-

tuando observações nos locais de trabalho e discutindo-as em equipe, para 

identificar as necessidades no campo da segurança, higiene e melhoria do tra-

balho; elaborar e executar planos e programas de proteção à saúde dos empre-

gados. 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 ativi-

dades funcionais, para obter a continuidade operacional e aumento da produti-

vidade; 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 preser-

vação de integridade física e mental do trabalhador; administrar medicamen-

tos, tratamentos e providenciar o posterior atendimento médico adequado. Ins-

truir empregados sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de traba-

lho, 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 pro-

fissionais, mantendo cadastros atualizados. Executar outras tarefas compatí-

veis com as exigências pertinentes ao cargo. 

 

Emprego Público Farmacêutico 

Requisitos para Admissão Diploma, devidamente registrado de curso de graduação em Farmácia, forne-

cido por instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo Ministério da Educa-

ção; 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 
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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, na produção, 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 áreade 

atuação,visando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos serviços 

prestados. Emitir pareceres, informações técnicas, diagnósticos e demais 

documentos. 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. 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, for-

necido por instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo Ministério da Edu-

cação; 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, com a 

finalidade de auxiliar na restauração, desenvolvimento e conservação da 
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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.Zelarpelosmateriais,instrumentoseequipamentossobsuaresponsabi

lidade.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. 

Trabalharsegundonormastécnicasdesegurança,qualidade,produtividade,higien

e,epreservação 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 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. 
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Emprego Público Nutricionista 

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

cido por instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo Ministério da Educa-

ção; 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 aáreadenutrição. 

Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área de nutrição. Subsidiaro 

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, forne-

cido por instituição de Ensino Superior, reconhecido pelo Ministério da Educa-

ção; 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 
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regulamento da profissão. 

 

Emprego Público Técnico de Enfermagem 

Requisitos para Admissão Certificado de conclusão do curso Técnico de Enfermagem fornecido por ins-

tituição educacional reconhecido pelo Ministério da Educação; registro profis-

sional no órgão de classe regularizado. 

Atribuições Fazeraadmissãodopaciente.Executarasprescriçõesmédicasedeenfermagemrela

tivasaoseu 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, sobsupervisão do enfermeiro, realizando coleta interna e 

externa de sangue, limpeza e desinfecção de material, transfusão de 

hemocomponentes, preparo e infusão de hemoderivados, bem como 

instrumentação cirúrgica. Participar da elaboração do plano de assistência de 

enfermagem e do desenvolvimento e execução de programas educativos. 

Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau 

auxiliar. Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência. Coletar dados e 

informações de pacientes e seus familiares, realizando visitas e entrevistas, 

para subsidiar a elaboração de plano de assistência de enfermagem. Auxiliar 

na prevenção e controle das doenças transmissíveis. Participar de programas 

de vigilância epidemiológica e cumprir medidas de prevenção e controle de 

infecção hospitalar. Auxiliar omédico 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. 

Participardosprocedimentospós-
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morte.Receberepassarplantãobeiraleito.Acatarassolicitações 

deremanejamentorealizadaspeloCoordenadorouEnfermeiro.Trabalharsegundo

normastécnicas 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 odonto-

lógicos 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 con-

traste radiológicos, observando os princípios de biossegurança, avaliando rea-

ções adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão de profissional 

pertinente. Orientar acompanhantes e outros profissionais presentes sobre pro-

cedimentos de realização dos exames e sobre a utilização de equipamentosde-

proteçãoindividual.Zelarpelalimpezaeassepsiadosmateriais,equipamentose do 

ambiente. Registrar, encaminhar e arquivar laudos. Executar atividades admi-

nistrativas de atendimento a pessoas, locomoção por meio de maca, cadeira de 

rodas, organização de material de trabalho, documentação, arquivo e participa-

ção 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 Ministé-

rio 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 téc-

nicas 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 disposi-

tivos especiais de segurança. Executar campanhas educativas sobre prevenção 

de acidentes, organizando e ou ministrando palestras e cursos para 
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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 re-

latórios, informações técnicas e demais documentos. Levantar e atualizar da-

dos, 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 ativi-

dades previstas em regulamento da profissão. 

 

Emprego Público Técnico Administrativo I 

Requisitos para Admissão Certificado de conclusão de ensino médio, fornecido por instituição educacio-

nal reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Atribuições Realizar o atendimento a pacientes com abertura de fichas ambulatoriais, orga-

nização de processos de atendimento e direcionamento de pacientes para con-

sultórios e salas de exames. Realizar a preparação e abastecimento das salas de 

consultas com materiais de expediente. Executar atividades de suporte nas 

áreas de recursos humanos, administração, finanças, planejamento, logística e 

outras de interesse da FUNEAS. Elaborar, digitar, classificar e arquivar relató-

rios, formulários, planilhas e outros documentos. Redigir e digitar memoran-

dos, ofícios e outros documentos. Preparar, fazer tramitar e arquivar protoco-

los. Organizar rotina de serviço e procedimentos. Efetuar a entrada e transmis-

são 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 con-

ferir o funcionamento de equipamentos afetos a sua área de atuação. Executar 

atividades pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e pro-

gramas de informática. Atender o público em geral, prestando informações e 

orientações. Executar tarefas de tele atendimento, atendendo, orientando e ca-

dastrando usuários de serviços públicos via internet ou telefone. Realizar pes-

quisas, atualizar listas e preencher formulários. Trabalhar segundo normas téc-

nicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene, e preservação ambien-

tal.  

 

Emprego Público Técnico Administrativo II 

Requisitos para Admissão Certificado de conclusão de ensino médio, fornecido por instituição educacio-

nal reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Atribuições Executar, planejar e organizar atividades nas áreas de recursos humanos, ad-

ministração, finanças, planejamento, logística e outras de interesse da 
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FUNEAS. Elaborar, digitar, classificar e arquivar relatórios, formulários, pla-

nilhas e outros documentos. Redigir e digitar memorandos, ofícios e outros do-

cumentos. 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 re-

lacionadas 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 ta-

refas de tele atendimento, atendendo, orientando e cadastrando usuários de ser-

viços públicos via internet ou telefone. Realizar pesquisas, atualizar listas e 

preencher formulários. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qua-

lidade, produtividade, higiene, e preservação ambiental. Executar sistemas de 

controle e métodos administrativos em geral, participar do planejamento da en-

tidade e controlar os fluxos de trabalho. 

 

Emprego Público Técnico de Informática 

Requisitos para Admissão Certificado de conclusão de ensino médio, fornecido por instituição educaci-

onal reconhecido pelo Ministério da Educação e curso básico de informática. 

Atribuições Elaborar programas de computador, conforme definição do analista de infor-

mática. Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas 

especificações e comandos necessários para sua utilização. Organizar e con-

trolar 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 exi-

bidas no monitor, adotando as medidas necessárias. Notificar e informar aos 

usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocor-

rida. Executar e controlar os serviços de processamento de dados nos equipa-

mentos 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, impres-

são e segurança dos equipamentos em sua área de atuação. Executar o controle 

dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processa-

mento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de com-

putadores. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Con-

trolar 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 
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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 preserva-

ção ambiental. Executar as demais atividades previstas em regulamento da 

profissão. 

 

ANEXO V  

PARTE INTEGRANTE DA RESOLUÇÃO Nº 1/2021 E DO REGIMENTO INTERNO 

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$4.399,16 

Assistente de Farmácia 

HRNP 6 

40  R$     1.408,00  

HRS 4 

HIWM 2 

HRL 22 

HRG 2 

Assistente Social 
HRNP 2 

30  R$     2.746,00  
HRS 3 

Contador FUNEAS Sede 2 40  R$     3.980,08  

Biomédico 

HRS 5 

40  R$     3.284,00  HIWM 4 

HRL 6 

Enfermeiro 

HRNP 31 

36  R$     2.746,00  

HRS 34 

HIWM 15 

HRL 49 

HRG 5 

Farmacêutico 

HRNP 5 

40  R$     3.284,00  HRS 2 

HRL 5 

Fisioterapeuta 

HRNP 10 

30  R$     2.680,00  HRS 9 

HRL 13 

Fonoaudiólogo 
HRNP 2 

30  R$     2.747,00  
HRS 2 
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Nutricionista 

HRNP 3 

40  R$     2.746,00  
HRS 1 

HIWM 2 

HRL 3 

Psicólogo 

HRNP 1 

36  R$     2.486,06  
HRS 1 

HIWM 1 

HRL 2 

Técnico de Enfermagem 

HRNP 137 

36  R$     1.648,00  

HRS 77 

HIWM 11 

HRL 124 

HRG 10 

Técnico em Radiologia 

HRNP 8 

24  R$     2.225,00  HRL 2 

HRG 7 

Enfermeiro do Trabalho 

HRNP 1 

36  R$     3.350,00  HRS 1 

HRL 1 

Técnico de Seg. do Trabalho 

HRNP 1 

40  R$     2.800,00  
HRS 1 

HIWM 1 

HRL 1 

Técnico Administrativo I 

HRNP 0 

40  R$     1.362,00  

HRS 3 

HIWM 2 

HRL 20 

HRG 1 

Técnico Administrativo II FUNEAS Sede 25 40 R$     1.976,58 

Técnico de Informática 

HRNP 0 

40  R$     1.362,00  HIWM 1 

HRL 2 

 

 

 


