
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2014 
O Presidente da Fundação Ezequiel Dias, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto n.º 
45.712, de 30/08/2011, em consonância ao disposto na Lei Delegada nº 180 de 21/01/2011, 
considerando a Lei Estadual 18.185 de 04/06/2009 e Decreto 45.155 de 21/08/2009, torna público 
e informa aos interessados a abertura do Processo Seletivo Público Simplificado 04/2014 para o 
preenchimento das vagas constantes no ANEXO I, conforme a descrição de atribuições, 
experiências e cursos complementares, constantes no ANEXO II e exames complementares 
exigidos para as vagas, constantes no ANEXO III. O presente Processo Seletivo será regido pelo 
Regulamento FUNED – Processo Seletivo Público Simplificado, publicado no Diário Oficial de 
Minas Gerais em 19/06/2013, que estabelece normas para a realização de Processo Seletivo 
destinado a selecionar profissionais para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público no âmbito desta Fundação. A vigência do contrato administrativo será de dois 
anos para as vagas deste Processo Seletivo 04/2014, conforme Art. 4º, inciso III da Lei Estadual 
18.185 de 04/06/2009 e Art. 2º, inciso III do Decreto nº 45.155 de 21/08/2009; ou até o 
preenchimento das vagas pelo Concurso Público, conforme Art.13, inciso III da Lei Estadual 
18.185 de 04/06/2009 e Art. 8º, inciso II do Decreto nº 45.155 de 21/08/2009. As inscrições serão 
realizadas no sítio eletrônico da Funed (www.funed.mg.gov.br), link Processo Seletivo 
(Webcurrículo) nos dias 31 de março e 01 de abril de 2014.  

Belo Horizonte, 28 de março de 2014.  

Francisco Antônio Tavares Junior  
Presidente 

ANEXO I - Quadro de vagas  
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101-43 
Serviço de 

Gerenciamento de 
Amostras Biológicas 

(SGAB-DIOM)  
Ensino Médio Ensino Médio Completo

1 40 h R$ 1031,44 R$ 721,63 
R$ 206,29 

101-44 

Unidade de 
Higienização 

Produção de Meios 
de Cultura 

(UHPMC - DIOM) 

Ensino Médio Ensino Médio Completo
1 40 h R$ 1031,44 R$ 722,85 

R$ 206,29 

101-45 
Assessoria de 

Comunicação Social 
(ACS - PRE) 

Ensino Médio Ensino Médio Completo 1 40 h R$ 1031,44 R$ 719,10 R$ 206,29 

101-46 Auditoria (AUDI-PRE) Ensino Médio Ensino Médio Completo 1 40 h R$ 1031,44 R$ 719,10 R$ 206,29 

101-47 

Divisão de 
Contabilidade e 

Finanças 
(DCFIN-DPGF) 

Ensino Médio Ensino Médio Completo 1 40 h R$ 1031,44 
R$ 709,86 R$ 206,29 

127 
Serviço de Saúde do 
Trabalhador (SST) 

Curso Técnico 
Técnico Segurança do 
Trabalho com Registro 
no Conselho de Classe 

1 40 h 
R$ 1258,36 R$ 712,61 R$ 251,69 

128 
Serviço de Pessoal 

(SP-DPGF) 
Curso Técnico 

Técnico em 
Contabilidade com 

Registro em Conselho 
de Classe 

1 40 h 
R$ 1258,36 R$ 712,61 R$ 251,69 

101-48 
Serviço de Pessoal 

(SP-DPGF) 
Ensino Médio Ensino Médio Completo 2 40 h R$ 1031,44 

R$ 712,61 R$ 206,29 

101-49 

Serviço de 
Desenvolvimento de 
Competências (SDC-

DPGF) 

Ensino Médio Ensino Médio Completo 1 40h R$ 1031,44 R$ 712,61 

R$ 206,29 

101-50 
Serviço de 

Humanização (SDH-
DPGF)  

Ensino Médio Ensino Médio Completo 2 40 h R$ 1031,44 R$ 712,61 R$ 206,29 



101-51 

Gerência de 
Assuntos 

Regulatórios 
(GeRAR-DI) 

Ensino Médio  Ensino Médio Completo 1 40 h 
R$ 1031,44 R$ 692,46 

R$ 206,29 

101-52 
Serviço de Compras 
e Comércio Exterior 

(SCCE-DPGF) 
Ensino Médio Ensino Médio Completo 2 40h 

R$ 1031,44 R$ 693,69 
R$ 206,29 

101-53 

Setor de 
Segurança 
Institucional 

(SESI-DPGF) 

Ensino Médio Ensino Médio Completo 1 40 h 
R$ 1031,44 R$ 712,61 

R$ 206,29 

101-54 
Serviço de Apoio 

Operacional 
(SAO-DPGF) 

Ensino Médio Ensino Médio Completo 4 40 h R$ 1031,44 R$ 712,61 R$ 206,29 

101-55 

Serviço de 
Manutenção de 

Sistemas 
Equipamentos  
(SMSE-DPGF) 

Ensino Médio  Ensino Médio Completo 1 40 h R$ 1031,44 R$ 712,61 
R$ 206,29 

260 
Setor de Calibração 

(SECAB-DPGF) 
Ensino Superior  

Ensino Superior em 
Engenharia Elétrica 

com Registro no 
Conselho de Classe 

1 40 h 
R$ 2728,69 R$ 822,95 R$ 545,74 

101-56 
Serviço de 
Transporte 

(SDT-DPGF) 
Ensino Médio Ensino Médio Completo 1 40 h 

R$ 1031,44 R$ 712,61 
R$ 206,29 

101-57 

Divisão de 
Logística 

Operacional (DLO-
DPGF) 

Ensino Médio Ensino Médio Completo 1 40 h R$ 1031,44 R$ 712,61 
R$ 206,29 

261 

Divisão de 
Logística 

Operacional (DLO-
DPGF) 

Ensino Superior  
Ensino Superior em 

Nutrição com Registro 
no Conselho de Classe 

1 40 h R$ 2728,69 R$ 839,86 
R$ 545,74 

129 

Divisão de 
Tecnologia e 
Gestão de 

Informação (DTGI-
DPGF) 

Curso Técnico Técnico em Informática 4 40 h R$ 1258,36 R$ 712,61 
R$ 251,69 

130 

Divisão de 
Tecnologia e 
Gestão de 

Informação (DTGI-
DPGF 

Curso Técnico 
Técnico 

Telefonia/Telecom 
1 40 h 

R$ 1258,36 R$ 712,61 
R$ 251,69 

101-58 

Coordenadoria de 
Almoxarifado 

Industrial 
(CALI-DI) 

Ensino Médio Ensino Médio Completo 4 40 h R$ 1031,44 R$ 706,68 
R$ 206,29 

101-59 
Serviço de Controle e 

Gerenciamento de 
Amostras (SCGA-DI) 

Ensino Médio Ensino Médio Completo 1 40h R$ 1031,44 R$ 714,26 R$ 206,29 

101-60 

Gerência de Gestão 
e 

Garantia da 
Qualidade (GeGGQ-

DI) 

Ensino Médio Ensino Médio Completo 1 40 h R$ 1031,44 R$ 717,79 
R$ 206,29 

131 

Divisão de 
Engenharia 

Farmacêutica (DEF-
DI) 

Curso Técnico 
Técnico em Mecânica 

Refrigeração 
1 40 h 

R$ 1258,36 R$ 708,33 R$ 251,69 

132 
Divisão de Produção 
Farmacêutica (DEF-

DI) 
Curso Técnico Técnico em Eletrônica 

1 
40 h R$ 1258,36 R$ 708,33 R$ 251,69 

133 

Divisão de 
Tecnologia e 
Gestão de 

Informação (DTGI-
DPGF) 

Curso Técnico 
Técnico em Informática 

/ Redes de 
Computadores 

1 40h R$ 1258,36 R$ 708,33 
R$ 251,69 

*�Valor de referência foi baseado na Giefs de março/2014, conforme Portaria nº 042 de 11/09/12; Portaria 031 de 06/06/2013 e 
Portaria 071 de 20/12/2013.  
** Gratificação Complementar, conforme Lei Estadual nº 20.518 de 06/12/2012.  

ANEXO II – Atribuições, experiências e cursos complementares 
COD Atribuições Experiência Cursos

101-43 
Digitar procedimentos, laudos, resultados de exames e outros 
documentos diversos; Utilizar Intranet para: solicitação de serviços; 

Experiência 
administrativa em 

Práticas Administrativas 



sistema de meio de cultura; insumo de controle da política federal; 
transferência de patrimônio e preenchimento de diversos formulários; 
Receber, conferir os insumos que são enviados pelo almoxarifado e 
atestar nota fiscal; Conferir e prestar conta do pronto pagamento; 
Executar serviços gerais de escritório; Realizar cadastro de 
planejamento no portal de compras e ERP; Receber e protocolar 
documentos; Organizar a agenda de reuniões cursos, pregão e 
auditórias internas e externas; Atender telefone; Atualizar quadro de 
gestão a vista; Triagem e conferencia de amostras biológicas e 
produtos sujeitos ao controle sanitário; Controle de estoque; Participar 
dos processos de suprimentos; Atendimento ao público; Participar de 
plantões presenciais e de sobreaviso sempre que solicitado; 
Confeccionar relatórios e planilhas; Preparar e distribuir amostras de 
produtos; Participar de cursos de qualificação profissional, repassando 
aos seus pares e a chefia imediata as informações e conhecimentos 
técnicos adquiridos; Desenvolver as atividades utilizando as normas e 
procedimentos de qualidade e biossegurança estabelecidos na Funed;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

órgãos públicos e/ou 
privados 

Atendimento ao Cliente. 

101-44 

Digitar procedimentos, laudos, resultados de exames e outros 
documentos diversos; Utilizar Intranet para: solicitação de serviços; 
sistema de meio de cultura; insumo de controle da política federal; 
transferência de patrimônio e preenchimento de diversos formulários; 
Receber, conferir os insumos que são enviados pelo almoxarifado e 
atestar nota fiscal; Conferir e prestar conta do pronto pagamento; 
Executar serviços gerais de escritório; Realizar cadastro de 
planejamento no portal de compras e ERP; Receber e protocolar 
documentos; Organizar a agenda de reuniões cursos, pregão e 
auditórias internas e externas; Atender telefone; Atualizar quadro de 
gestão a vista; Triagem e conferencia de amostras biológicas e 
produtos sujeitos ao controle sanitário; Controle de estoque; Participar 
dos processos de suprimentos; Atendimento ao público; Participar de 
plantões presenciais e de sobreaviso sempre que solicitado; 
Confeccionar relatórios e planilhas; Preparar e distribuir amostras de 
produtos; Participar de cursos de qualificação profissional, repassando 
aos seus pares e a chefia imediata as informações e conhecimentos 
técnicos adquiridos; Desenvolver as atividades utilizando as normas e 
procedimentos de qualidade e biossegurança estabelecidos na Funed;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o 
exercício da função. 

Experiência 
administrativa em 
órgãos públicos e/ou 
privados 

Práticas Administrativas 

Atendimento ao Cliente. 

101-45 

Operacionalizar ações de comunicação por meio de técnicas gráficas 
e áudios-visuais. Fazer helpdesk: atendimento a solicitações de 
serviços, desenvolver atividades de apoio e criação de design para 
produtos e editoriais sempre em consonância com o padrão de 
identidade visual da instituição; Estabelecer contatos (orçamentos, 
visitas, consultas, etc.) com os fornecedores gráficos, e produtoras de 
vídeo e/ou áudio. Organizar arquivos com materiais de campanhas já 
realizadas; Atualizar redes sociais, zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados nos projetos e campanhas; Lançar dados no software do 
Sistema de Gestão Integrada; Organizar a agenda de reservas de 
equipamentos audiovisuais (receber pedidos, avaliar adequação às 
normas, verificar disponibilidade, providenciar documentação 
necessária, arquivar documentos, receber os equipamentos e dar 
baixa nas reservas); Apoiar logística para assessoramento de eventos 
institucionais (conferir equipamentos necessários, funcionalidade e 
disponibilidade dos mesmos, mobiliário necessário, lista de presença, 
recepção, fornecimento de coffee break e toda infraestrutura 
necessária para realização dos eventos); Registrar entrada e saída de 
documentos do setor, organizar e manter organizados e atualizados 
os arquivos, tramitar envio de documentos para outros setores 
internos e para órgãos; Manter atualizados os mailings da 
Comunicação – nomes, e-mails, telefones de contato e endereço (de 
autoridades do mundo oficial, funcionários, fornecedores, clientes e 
demais partes interessadas); Registrar reclamações e sugestões de 
clientes nos sistemas conforme procedimento padrão, dar os devidos 
encaminhamentos e acompanhar o fechamento dos registros; Prestar 
atendimento ao cidadão via telefone, site, email e SAC; Acompanhar 
programa de visitas, cobrir com fotos eventos institucionais; Auxiliar a 
Assessoria de Comunicação Social na execução das atividades para: 
atendimento à imprensa em caso de organização de coletivas, e 
demais entrevistas, e em caso de organização de material de 
divulgação destinado à imprensa (como papers); apoio para realização 
de Videoconferência, Projeção multimídia, controle de sistema de som 

Experiência na 
gestão de conteúdos 
de redes sociais, 
comunicação, 
atendimento ao 
Cliente.

Pacote Office (Excel, 
Word, internet Explorer, 
Outlook).  
Atendimento ao público



(microfones); Uso de equipamentos digitais como máquina fotográfica, 
filmadora, DVD player; atendimento ao público interno e externo, com 
preparação de material para entrega aos visitantes, acompanhamento 
de visitas, registros, atendimento telefônico, contato com o público e 
monitoramento da satisfação dos visitantes; Divulgação das ações 
institucionais em murais, intranet, refeitório, site e nos demais canais 
de comunicação existentes; organização administrativa da Assessoria 
como organização de documentos e arquivos, controle de bens 
patrimoniais, recebimento e encaminhamento de documentos, redigir 
e digitar documentos oficiais como memorandos e ofícios; consultas, 
pedidos e lançamentos eletrônicos aos sistemas integrados da 
instituição e do Estado: ERP, SIAD, SIGA, dentre outros. 

101-46 

Acompanhar o desempenho da gestão orçamentária e financeira; 
Participar da elaboração de formulários, fluxogramas e POPs; 
Participar de elaboração de proposta para a organização de arquivos, 
de acordo com a OSM; Participar da proposta para organização e 
padronização de documentos: Analisar processos administrativos 
disciplinares; Analisar processos diversos relativos à gestão de 
pessoas; Analisar processos de sindicâncias administrativas; 
Analisar processos de aquisições diversas, de acordo com as normas 
e a legislações aplicáveis à Administração Pública; Analisar os 
contratos administrativos, de acordo com as normas e a legislações 
aplicáveis à Administração Pública; Participar de trabalhos de auditoria 
interna, de acordo com a demanda; Participar de trabalhos e tarefas 
inerentes à administração das atividades da Auditoria Seccional; 
Participar da elaboração de documentos emitidos pela Auditoria; 
Participar da verificação do cumprimento das normas externas e 
internas aplicáveis à Funed; Atender expediente; Prestar informações 
corretas e prontamente; Verificar a instrução e formalização de 
processos diversos submetidos à apreciação da Auditoria Seccional. 
Preparar documentos e pareceres a serem submetidos ao Auditor 
Seccional; Colaborar na preparação e realização de palestras e 
apresentações feitas pela Auditoria Seccional; Participar de reuniões 
diversas; Participar e/ou tomar conhecimento de outras atividades 
inerentes e demandadas à Auditoria Seccional. 

Experiência na área 
financeira ou 
administrativa do 
setor privado ou 
público, experiência 
na área de auditoria, 
experiência em 
análise de prestação 
de Contas, 
Convênios e 
Contratos. 

Pacote Office (Excel, 
Word, Internet Explorer, 
Outlook).  

101-47 

Acompanhamento da Regularidade Fiscal da Fundação junto ao 
Governo Federal – CAUC; Representar a FUNED como “Procurador” 
para resolver assuntos de Regularidade Fiscal junto à RFB/ 
Previdência e SEF-MG; Manter a situação de Adimplência da FUNED 
nos Cadastros de Fornecedores da União, Estado e Município – 
SICAF – CAGEF – SUCAF; Manutenção e atualização de Licença 
junto ao Exército e Polícia Federal; Emissão e atualização de 
Certidões nas 03 esferas de Governo; Enviar Relatório Mensal de 
Acompanhamento do CAUC à AUDISEC. 

Experiência em 
Rotinas 
administrativas na 
área Financeira e/ou 
Contábil 

Pacote Office (Word, 
Excel) 

127 

Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e 
avaliar os resultados alcançados, adequando-os a estratégias 
utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma 
planificação, beneficiando o trabalhador; Realizar inspeções 
periódicas e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes 
ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou 
seu controle; Orientar as atividades desenvolvidas por empresas 
contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do 
trabalho previsto na legislação ou constantes em contratos de 
prestação de serviços; Promover debates, encontros, campanhas, 
seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos 
de ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas 
de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando evitar 
acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; 
Levantar e estudar os acidentes do trabalho e os dados estatísticos, 
doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a 
gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, 
regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a 
proteção coletiva e individual; Gerenciar o contrato de recarga e 
manutenção de extintores; Atualizar a brigada de incêndio, quando 
solicitado, conforme orientação da chefia imediata e treinar os 
funcionários para caso de incêndio; Inspecionar os equipamentos de 
proteção contra incêndio periodicamente (extintores, hidratantes, 
sirenes, botoeiras, lâmpadas de emergência...); Controlar os 
equipamentos de proteção individual (epi’s) / materiais descartáveis: 
buscar demanda junto às áreas, planejar consumo para o ano 
seguinte, elaborar pedido e acompanhar processo de compras, 
programar entregas, acompanhar recebimento do material para 
avaliação das características técnicas do produto, analisar requisições 

Experiência em 
técnico em 
segurança do 
trabalho em 
empresas públicas 
ou privadas. 
Elaboração do 
programa PPRA. 
Atuação na Brigada 

de Incêndio. 

Pacote Office (Word, 
Excel). 



geradas no sistema; Acompanhar perícias e fiscalizações; 
Indicar parâmetro de segurança mínimo a serem seguidos, para 
aquisição de novas máquinas/ equipamentos. 

128 
Confecção da GFIP e RAIS. Experiência em 

tributação fiscal e 
cálculos.  

Pacote Office (Word, 
Excel). 

101-48 

Fazer contagem de tempo para concessão de aposentadoria e dos 
benefícios: quinquênio, adicional por tempo de serviço, abono 
permanência, férias prêmio (concessão e gozo), além de elaboração 
de certidões de averbação de tempo de contribuição previdenciária. 
Organização do arquivo; Concessão de promoção/progressão na 
carreira e resposta às demandas da Procuradoria; Direitos e deveres 
do servidor para fim de análise e resposta a questionamentos oriundos 
de processos judiciais. 

Experiência nos 
trâmites de 
aposentadoria, 
concessão de 
benefícios, 
quinquênios, abono 
permanência, férias 
prêmio.  
Progressão, 
promoção na 
carreira. 

Pacote Office (Word, 
Excel) 

101-49 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos; Atender 
fornecedores, clientes internos e externos, fornecendo e recebendo 
informações sobre produtos e serviços; Tratar de documentos 
variados, cumprindo todo procedimento necessário referente aos 
mesmos; Elaborar ofícios, memorandos, relatórios, planilhas e 
similares; Executar serviços gerais de escritório; Receber e preparar 
documentos para arquivamento físico ou eletrônico e fazer a gestão 
de sua organização; Proceder à conferência, quantitativa e qualitativa 
dos materiais recebidos; Executar as ações necessárias ao controle 
patrimonial; Digitar, formatar e corrigir protocolos, procedimentos, 
relatórios gerenciais e afins. Controlar a distribuição, recolhimento e 
cancelamento e arquivamento das cópias controladas dos 
documentos;  Dar apoio administrativo à comissão e/ou responsáveis 
por lançamentos de avaliações de desempenho;  Dar apoio logístico e 
administrativo na preparação de reuniões e treinamentos externos e 
internos como: elaboração de ata, emissão de passagem, reserva de 
hospedagem, preparação dos locais de treinamentos, emissão de 
certificados; Preparar relatórios financeiros e relatórios técnicos de 
projetos;  Participar no apoio à implementação e manutenção de 
certificações e acreditações; Acompanhar e participar de pesquisas e 
levantamentos de dados, elaborando planilhas e gráficos. 

Experiência em 
Rotinas 
Administrativas em 
Órgãos Públicos 
e/ou Privados. 

Pacote Office (Word, 
Excel) 
Excel Avançado. 

101-50 

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 

administração,  educação, pesquisa, finanças e logística; Atender 
fornecedores, clientes internos e externos, fornecendo e recebendo 

informações sobre e serviços; Tratar de documentos variados, 
cumprindo todo procedimento necessário referente aos mesmos; 

Elaborar ofícios, memorandos, relatórios, planilhas e similares; 
Executar serviços gerais de escritório; Efetuar o controle de 

movimentação dos processos das áreas com finalidade de aferir o 
cumprimento da meta pactuada;  Receber e preparar documentos 

para arquivamento físico ou eletrônico e fazer a gestão de sua 
organização; Proceder à conferência, quantitativa e qualitativa dos 

materiais recebidos; realizar contagem do estoque periodicamente; 
Zelar pela guarda, organização e conferência do estoque; Executar as 

ações necessárias ao controle patrimonial;  Digitar, formatar e corrigir 
protocolos, procedimentos, relatórios gerenciais e afins. Controlar a 

distribuição, recolhimento e cancelamento e arquivamento das cópias 
controladas dos documentos; Dar apoio logístico e administrativo na 

preparação de reuniões e treinamentos externos e internos como: 
elaboração de ata, emissão de passagem, reserva de hospedagem, 

preparação dos locais de treinamentos, recepção, manuseio de 
equipamentos de auditório, emissão de certificados; preparar 

relatórios financeiros e relatórios técnicos de projetos; Fazer 
requisições de insumos e acompanhar por meio de relatórios gerados 

pelo sistema interno de tramitação das solicitações de compra; 
Participar no apoio à implementação e manutenção de certificações e 

acreditações; Realizar cálculos matemáticos (quatro operações, 
porcentagem, frações, etc.) para apresentar dados na elaboração de 

relatórios e acompanhamento de processos;  Acompanhar e participar 
de pesquisas e levantamentos de dados, elaborando planilhas e 

Experiência em 
rotinas de trabalho 
administrativo no 
serviço público e/ou 
privado; em 
programas de 
Qualidade de Vida 
no Trabalho, em 
treinamento, em 
Pacote Office e 
Sistemas 
Informatizados��



gráficos; Digitar e conferir cadastros via sistemas informatizados e 

outros relacionados; Contribuir para a execução do Programa de 
Capacitação de Recursos Humanos da Fapemig (PCRH): secretariar a 

comissão interna; receber e conferir documentos, solicitações e 
processos de prestação de contas; monitorar através de Planilhas 

Excel  a execução físico financeira deste Programa; Coordenar ou 
apoiar os eventos do Programa Qualidade de Vida no Trabalho da 

Funed; Manter sob sigilo todas as informações. 

101-51 

Fazer atendimento telefônico, agendamento de viagens, reuniões, 
treinamentos e outros compromissos. Montagem final dos processos 
de registro (numeração das páginas, cópia física e digital, preparação 
para envio pelo correio); Gerenciamento do arquivo de toda 
documentação da Gerência e atualização das pastas. 
Acompanhamento semanal do status das petições com análise 
pendente na Anvisa, verificando sua posição na fila de análise.  
Atualização de planilhas de acompanhamento. Acompanhamento 
diário do Diário Oficial e publicações de interesse. Apoio administrativo 
em geral (tarefas da rotina administrativa). Preparar o local para 
treinamento e reuniões, material didático e outros. Participar de 
reuniões e redigir atas. Fazer o controle do estoque de material de 
escritório; Fazer contatos com fornecedores e encaminhamento de 
pedidos. Acompanhar e auxiliar nos processos de compras 
Acompanhar no Portal de compras a situação de regularidade de 
documentos de fornecedores; Auxiliar na elaboração/revisão das artes 
dos materiais de embalagem dos produtos Funed. Conferência de 
material elaborado e preenchimento de check-list / aprovação. 
Pesquisas referentes à materiais de embalagem (junto a fornecedores 
ou publicações); Acompanhamento de testes de máquina e pesquisa 

de aplicabilidade de material na produção.�

Experiência em 
Rotinas 
Administrativas em 
Órgãos Públicos 
e/ou Privados

Pacote Office (Excel, 
Word, Internet Explorer). 
Corel draw

101-52 

Efetuar todos os procedimentos relativos à montagem dos processos 

no Portal de Compras e Sistema Interno e cadastrar Processo no 
Portal de Compras e Sistema Interno; Analisar criticamente 

documentos e processos; Elaborar memorandos específicos para 
encaminhamento dos processos de compra; Encaminhar os processos 

que necessitam de contrato ao Serviço responsável; Manter contato 
com a SEPLAG para esclarecimentos de procedimentos no Portal de 

Compras; Realizar todos os procedimentos necessários para as 
contratações por Registro de Preços; Elaborar a especificação no 

Portal de Compras; Verificar a regularidade fiscal dos fornecedores e 
providenciar a atualização quando esta se encontra irregular; 

Elaborar COTEP, observando a legislação vigente; Realizar os 
procedimentos para as cotações de preços; Promover a conferência 

de todos os registros relativos aos processos; Revalidar propostas 
vencidas; Observar para que as etapas pertinentes ao Banco de 

Preços sejam cumpridas de acordo com as metas pactuadas pelo 
Departamento de Qualidade. Registro de controles de processos de 

Dispensa de Licitação, Inexigibilidade, Cotação Eletrônica, Compra 
Direta e Registro de Preços. 

Experiência em 
atividades de 
Compras na 
Administração 
Pública ou privada. 

Registro de Preços 

101-53 

Comandar equipes, inspecionar e orientar os trabalhos de vigia e 
porteiros; Inspecionar o monitoramento do circuito interno de TV;  
Fiscalizar e controlar portarias, estacionamentos e tomar decisões 
sobre acesso de funcionários, visitantes e veículos extra expedientes;  
Prestar suporte em eventos realizados no local de trabalho;  
Executar vistorias internas e externas; Emitir relatórios de ocorrências 
diárias e mensais, pormenorizados inteligíveis; Operar máquinas de 
escritório de natureza simples, tais como: impressoras e outras; 
conhecimento em informática e digitação para operar computador. 

Experiência em 
Segurança 
Patrimonial em 
serviço público e/ou 
privado. 

Pacote Office (Word, 
Excel)  
Atendimento ao público 
Supervisor de Vigilância 

101-54 

Receber, distribuir, expedir e arquivar documentos; Operar máquinas 
de escritório (calculadora, computador, impressora, etc.); Executar 
serviços de apoio e auxílio administrativo; Elaborar tarefas atendendo 
prazo estipulado; Elaborar e redigir gráficos, ocorrências, relatórios, 
correspondências, memorandos, ofícios e comunicações internas;   
Executar tarefas de digitação; Administração burocrática (controle de 
ponto, marcação e pagamento de férias, etc.); Treinar e acompanhar a 
equipe de trabalho; Conservar equipamentos, móveis, utensílios e 
documentos; Elaborar planilhas e gráficos; Controlar assiduidade e a 
pontualidade da equipe de trabalho; Zelar pela ordem, disciplina e 
segurança do local de trabalho sob sua responsabilidade; Atendimento 

Experiência em 
Rotinas 
Administrativas em 
serviço público e/ou 
privado. 

Pacote Office (Word, 
Excel) 
Atendimento ao público. 



a prestadores de serviços e aos setores internos da Funed; 
Auxiliar na execução dos contratos do setor assim como solicitar 
confecção de chaves, carimbos, desratização e desinsetização, 
limpeza de caixa d´água, pedido de caçambas, serviço de lavanderia, 
motoboy, refeitório e MGS; Conferir os relatórios de serviços 
prestados juntamente com as notas fiscais, lançá-las em sistema 
próprio e interno e encaminhar à contabilidade; Fazer aquisições de 
materiais de consumo, epi’s, etc.; Fazer reforço de empenho, cadastro 
de programação orçamentária e pedido de compras no Portal de 
Compras do Estado de Minas Gerais; Executar serviços de 
distribuição de lanches solicitados para eventos; Atender as ordens de 
serviços solicitadas via intranet; Fazer liberação de almoço para 
visitantes, palestrantes e professores; Controlar e direcionar as 
requisições de serviços realizadas ao motoboy para sua devida 
realização. Realizar atividades de Correio e Memovip (guarda de 
documentos). 

101-55 

Receber, distribuir, expedir e arquivar documentos; Operar máquinas 
de escritório (calculadora, computador, impressora, etc.); Executar 
serviços de apoio e auxílio administrativo; Elaborar tarefas atendendo 
prazo estipulado; Elaborar e redigir gráficos, ocorrências, relatórios, 
correspondências, memorandos, ofícios e comunicações internas;   
Executar tarefas de digitação; Administração burocrática (controle de 
ponto, marcação e pagamento de férias, etc.); Treinar e acompanhar a 
equipe de trabalho; Conservar equipamentos, móveis, utensílios e 
documentos; Elaborar planilhas e gráficos; Controlar assiduidade e a 
pontualidade da equipe de trabalho; Zelar pela ordem, disciplina e 
segurança do local de trabalho sob sua responsabilidade, Atendimento 
a prestadores de serviços e aos setores internos da Funed; Auxiliar na 
execução dos contratos do setor assim como solicitar confecção de 
chaves, carimbos, desratização e desinsetização, limpeza de caixa 
d´água, pedido de caçambas, serviço de lavanderia, motoboy, 
refeitório e MGS; Conferir os relatórios de serviços prestados 
juntamente com as notas fiscais, lançá-las em sistema próprio e 
interno e encaminhar à contabilidade; Fazer aquisições de materiais 
de consumo, EPI’s, etc.; Fazer reforço de empenho, cadastro de 
programação orçamentária e pedido de compras no Portal de 
Compras do Estado de Minas Gerais; Executar serviços de 
distribuição de lanches solicitados para eventos; Atender as ordens de 
serviços solicitadas via intranet; Fazer liberação de almoço para 
visitantes, palestrantes e professores; Controlar e direcionar as 
requisições de serviços realizadas ao motoboy para sua devida 
realização. 

Experiência em 
Rotinas 
Administrativas em 
serviço público ou 
privado. 

Pacote Office (Word, 
Excel) 
Atendimento ao público. 

260 

Engenharia com foco em equipamentos laboratoriais e Industriais: 
Gerenciar, supervisionar, acompanhar e dar suporte às manutenções, 
calibrações e qualificações dos equipamentos instalados nos 
laboratórios, utilidades e unidades produtivas da FUNED; 
Gerenciar equipes; 
Garantir que os cronogramas de atividades de manutenção, calibração 
e qualificação sejam executados; 
Elaborar e gerenciar contratos de prestação de serviços. 
Elaborar planilhas, especificações técnicas, acompanhar e avaliar 
fornecedores; 
Elaborar especificações de requisitos de usuários para aquisição de 
serviços, equipamentos e sistemas; 
Avaliar execução dos serviços de manutenção, calibração e 
qualificação; 
Ministrar treinamentos dirigidos à qualidade e garantia dos serviços; 
Auxiliar na gestão de manutenção de sistemas e equipamentos; 
Elaborar orçamentos, planejamento de obras, estudos de viabilidade 
de empreendimentos; 
Proceder às vistorias técnicas; 
Analisar, fazer a triagem e dar andamento em processos de 
aprovação de projetos; 
Coordenar a operação e a manutenção dos mesmos; 
Controlar a qualidade dos suprimentos e dos serviços comprados e 
executados; 
Elaborar Termo de Referência (Memorial Descritivo) para contratação 
de serviços de terceiros, indicando tipos e qualidade de materiais, de 
equipamentos e de mão de obra necessários, assim como efetuando 
cálculo aproximando dos custos; 
Elaborar normas e documentação técnica; 
Prestar consultorias e emitir pareceres técnicos; 
Participar do desenvolvimento de projetos internos; 
Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e 

Experiência em 
Engenharia de 
manutenção e/ou 
calibração. 

Pacote Office (Word, 
Excel). 
Inglês Básico. 
Auto cad. 



orientação superior. 

101-56 

Receber, distribuir, expedir e arquivar documentos; Operar máquinas 
de escritório (calculadora, computador, impressora, etc.); Executar 
serviços de apoio e auxílio administrativo; Elaborar tarefas atendendo 
prazo estipulado; Elaborar e redigir gráficos, ocorrências, relatórios, 
correspondências, memorandos, ofícios e comunicações internas;   
Executar tarefas de digitação; Administração burocrática (controle de 
ponto, marcação e pagamento de férias, etc.); Treinar e acompanhar a 
equipe de trabalho; Conservar equipamentos, móveis, utensílios e 
documentos; Elaborar planilhas e gráficos; Controlar assiduidade e a 
pontualidade da equipe de trabalho; Zelar pela ordem, disciplina e 
segurança do local de trabalho sob sua responsabilidade; Atendimento 
a prestadores de serviços e aos setores internos da Funed; Auxiliar na 
execução dos contratos do setor assim como solicitar confecção de 
chaves, carimbos, desratização e desinsetização, limpeza de caixa 
d´água, pedido de caçambas, serviço de lavanderia, motoboy, 
refeitório e MGS; Conferir os relatórios de serviços prestados 
juntamente com as notas fiscais, lançá-las em sistema próprio e 
interno e encaminhar à contabilidade; Fazer aquisições de materiais 
de consumo, EPI’s, etc.; Fazer reforço de empenho, cadastro de 
programação orçamentária e pedido de compras no Portal de 
Compras do Estado de Minas Gerais; Executar serviços de 
distribuição de lanches solicitados para eventos; Atender as ordens de 
serviços solicitadas via intranet; Fazer liberação de almoço para 
visitantes, palestrantes e professores; Controlar e direcionar as 
requisições de serviços realizadas ao motoboy para sua devida 
realização. 

Experiência em 
Rotinas 
Administrativas em 
serviço público ou 
privado 

Pacote Office (Word, 
Excel)  
Atendimento ao público 

101-57 

Receber, distribuir, expedir e arquivar documentos; Operar máquinas 
de escritório (calculadora, computador, impressora, etc.); Executar 
serviços de apoio e auxílio administrativo; Elaborar tarefas atendendo 
prazo estipulado; Elaborar e redigir gráficos, ocorrências, relatórios, 
correspondências, memorandos, ofícios e comunicações internas;   
Executar tarefas de digitação; Administração burocrática (controle de 
ponto, marcação e pagamento de férias, etc.); Treinar e acompanhar a 
equipe de trabalho; Conservar equipamentos, móveis, utensílios e 
documentos; Elaborar planilhas e gráficos; Controlar assiduidade e a 
pontualidade da equipe de trabalho; Zelar pela ordem, disciplina e 
segurança do local de trabalho sob sua responsabilidade; Atendimento 
a prestadores de serviços e aos setores internos da Funed; Auxiliar na 
execução dos contratos do setor assim como solicitar confecção de 
chaves, carimbos, desratização e desinsetização, limpeza de caixa 
d´água, pedido de caçambas, serviço de lavanderia, motoboy, 
refeitório e MGS; Conferir os relatórios de serviços prestados 
juntamente com as notas fiscais, lançá-las em sistema próprio e 
interno e encaminhar à contabilidade; Fazer aquisições de materiais 
de consumo, EPI’s, etc.; Fazer reforço de empenho, cadastro de 
programação orçamentária e pedido de compras no Portal de 
Compras do Estado de Minas Gerais; Executar serviços de 
distribuição de lanches solicitados para eventos; Atender as ordens de 
serviços solicitadas via intranet; Fazer liberação de almoço para 
visitantes, palestrantes e professores; Controlar e direcionar as 
requisições de serviços realizadas ao motoboy para sua devida 
realização. 

Experiência em 
Rotinas 
Administrativas em 
serviço público e/ou 
privado 

Pacote Office (Word, 
Excel)  
Atendimento ao público 

261 

Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição 
e alimentação da coletividade, desenvolvendo campanhas educativas 
e outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação de 
hábitos e regimes alimentares adequados; Examinar o estado de 
nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos fatores 
relacionados com problemas de nutrição; Orientar o atendimento do 
grupo, avaliando os diversos fatores relacionados com problemas de 
nutrição; Treinar e supervisionar as pessoas ligadas ao setor de 
produção (cozinhas) no tocante à higiene e à sanitização de 
alimentos; Prestar assessoria e consultoria no tocante ao consumo 
alimentar, de acordo com as condições das pessoas a serem 
atendidas; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidades 
do serviço e orientação superior. 

Experiência em 
Restaurante 
Industrial com 
grande volume de 
refeições em serviço 
público e/ou privado 

Pacote Office (Word, 
Excel) 
Atendimento ao público 

129 

Manutenção (corretiva/ preventiva) de: computadores; notebooks; 
impressoras; periféricos em geral; Instalação/desinstalação e 
configuração de: computadores, notebooks, tablets e periféricos em 
geral; softwares (S.O e aplicativos Microsoft, Linux e outros 
proprietários); impressoras (locais e compartilhadas em rede) 
    - projetores multimídia. Garantir a execução das políticas de 
segurança, das melhores práticas de TI e uso racional dos recursos 

Experiência na área 
de informática. 

Manutenção de 
Computadores 
Manutenção de 
Impressoras 
Manutenção de 
Notebooks 
Linux 



computacionais; Prestar atendimento de suporte técnico aos usuários 
do ambiente computacional da Funed. 

ITIL 

130 

Manutenção (corretiva/ preventiva) e configuração de:  rede de 
telefonia digital através de link E1; PABX digital; rede estruturada 
elétrica e de telefonia; conectores stp, utp, cci, fi, conectores RJ 45/11, 
fio jumper; rack de distribuição de rede estruturada; caixa de 
distribuição geral (DG); caixa de passagem; blocos de distribuição;  
Aferição de equipamento e utilização adequada de ferramental: 
multímetro, badisco, alicate de crimpar, alicate push down e demais 
ferramentas de telecom. Garantir a execução das políticas de 
segurança, das melhores práticas de Telecom e uso racional dos 
recursos técnicos disponíveis; Prestar atendimento de suporte técnico 
aos usuários do ambiente de Telecom da Funed. 

Experiência na área 
de 
telecomunicações, 
atuando como 
técnico ou instalador 
e reparador de linhas 
telefônicas. 

Instalador/Reparador de 
Linhas Telefônicas. 
ISO/IEC 11801 
EIA/TIA-568 
Pacote Office (Word, 
Excel). 

101-58 

Receber produtos (matérias-primas, material de embalagem e 
medicamentos), conferindo as notas fiscais e produto: descrição do 
material, valor, quantidade, documentações exigidas no edital, data de 
validade, condições de embalagem, condições de transporte e 
identificação do material; Preencher as documentações da Funed;  
Manter controles dos estoques, através de registros apropriados, 
anotando todas as entradas e saídas, visando a facilitar a reposição e 
elaboração dos inventários;  Fazer a verificação e organizar o 
armazenamento de matéria-prima e de material de embalagem ou dos 
produtos terminados (medicamentos/ imunobiológicos, de acordo com 
as normas de Boas Práticas de Fabricação – BPF), de forma a 
preservar a sua integridade física e condições de uso, de acordo com 
as características de cada material, bem como para facilitar a sua 
localização e manuseio;  Manter controles dos estoques, através de 
registros apropriados, anotando todas as entradas e saídas, visando a 
facilitar a reposição e elaboração dos inventários;  Solicitar reposição 
dos materiais, conforme necessário, de acordo com as normas de 
manutenção de níveis mínimos de estoque;  Separar materiais para 
devolução, encaminhando a documentação para os procedimentos 
necessários; Atender as solicitações de pedido de materiais para 
fracionamento ou amostragem; Elaborar e/ou supervisionar o 
inventário mensal, visando à comparação dos dados e se necessário o 
ajuste das divergências dos registros contábeis; Operar empilhadeira 
elétrica e de combustão;  Executar operação de transporte de 
mercadoria por meio de empilhadeira;  Manusear os insumos do 
almoxarifado e da fábrica para o caminhão de transporte; Manusear os 
produtos acabado da fábrica para caminhão de transporte;  Alocar e 
desalocar os produtos acabados nos porta pallets do almoxarifado;  
Fazer manutenção de rotina nas empilhadeiras: água, óleo, limpeza 
etc.; Informar aos superiores as condições inadequadas ou adversas 
para o recebimento de material. 

Experiência na área 
de almoxarifado em 
órgão público e/ou 
privado 

Boas Práticas de 
Fabricação - BPF 
Pacote Office (Word, 
Excel) 
Curso Operador de 
Empilhadeira Elétrica. 

101-59 

Executar serviços de apoio nas áreas administrativas, laboratórios 
analíticos e produção farmacêutica;  Atender fornecedores, clientes 
internos e externos, fornecendo e recebendo informações sobre 
insumos, produtos e serviços; Fazer requisições de insumos e 
acompanhar por meio de relatórios gerados pelo sistema interno de 
tramitação das solicitações de compra; Fazer solicitações de insumos, 
produtos e serviço no sistema interno; Fazer solicitações e pedidos de 
insumos, produtos e serviços no portal de compras do estado; 
Acompanhar os processos de compras dos laboratórios analíticos da 
DCQ e suas tramitações no sistema interno e portal de compras do 
estado e atualizá-los diariamente através das planilhas de 
acompanhamento; Acompanhar pregões no portal de compras do 
estado e atualizar o status de compras de todos os processos gerados 
para os laboratórios analíticos da DCQ; Proceder à conferência, 
quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos e encaminhá-los aos 
laboratórios analíticos da DCQ acompanhados de toda a 
documentação necessária para entrada, inspeção e verificação dos 
insumos; Realizar a qualificação de fornecedores no portal de 
compras do estado; Tratar de documentos variados, cumprindo todo 
procedimento necessário referente aos mesmos; Elaborar ofícios, 
memorandos, relatórios, planilhas e similares;  Executar serviços 
gerais administrativos; Efetuar o controle de movimentação dos 
processos das áreas com finalidade de aferir o cumprimento da meta 
operacional pactuada; Receber e preparar documentos para 
arquivamento físico ou eletrônico e fazer a gestão de sua organização; 

Executar as ações necessárias ao controle patrimonial; Digitar, 
formatar e corrigir protocolos, procedimentos, relatórios gerenciais e 
afins. Controlar a distribuição, recolhimento e cancelamento e 
arquivamento das cópias controladas dos documentos; Participar no 

Experiência em área 
Administrativa 
envolvendo 
processos de 
compras e licitações.

Boas Práticas de 
Fabricação 
Boas Práticas de 
Laboratório 
Curso de aperfeiçoamento 
na área administrativa.



apoio à implementação e manutenção de certificações, e 
acreditações; Realizar cálculos matemáticos (quatro operações, 
porcentagem, frações, etc.) para apresentar dados na elaboração de 
relatórios e acompanhamento de processos; Acompanhar e participar 
de pesquisas e levantamentos de dados, elaborando planilhas e 
gráficos; Digitar e conferir cadastros via sistemas informatizados e 
outros relacionados.  

101-60 

Executar serviços de apoio nas áreas de treinamentos, processos e 
administração da garantia da qualidade; Atender clientes internos e 
externos, fornecendo e recebendo informações sobre projetos e 
treinamentos coordenados na área; Tratar de documentos variados, 
cumprindo todo procedimento necessário referente aos mesmos; 
Elaborar/digitar ofícios, memorandos, relatórios, planilhas e similares; 
Executar serviços gerais de escritório; Receber e realizar ligações 
telefônicas, organizar e manter registros da agenda da chefia; 
Efetuar o controle de movimentação dos processos das áreas com 
finalidade de aferir o cumprimento da meta operacional pactuada; 
Receber e preparar documentos para arquivamento físico ou 
eletrônico e fazer a gestão de sua organização; Proceder a 
conferência quantitativa e qualitativa dos materiais recebidos e zelar 
pela guarda e organização; Digitar, formatar e corrigir protocolos, 
procedimentos, relatórios gerenciais e afins da área; Controlar a 
distribuição, recolhimento e cancelamento e arquivamento das cópias 
controladas dos documentos, quando for o caso; Dar apoio 
administrativo aos responsáveis e coordenadores de projetos 
PCRH/FAPEMIG; Dar apoio logístico e administrativo na preparação 
de reuniões e treinamentos externos e internos como: elaboração de 
ata, emissão de passagem, reserva de hospedagem, preparação dos 
locais de treinamentos, emissão de certificados, elaboração de 
material didático; Apoiar na preparação de relatórios financeiros e 
relatórios técnicos de projetos; Participar no apoio à implementação e 
manutenção de certificações e acreditações; Realizar levantamentos 
de dados, elaborando planilhas e gráficos; Fechar e conferir processos 
de projetos no que for solicitado; Digitar e conferir cadastros via 
sistemas informatizados e outros relacionados – SAEC. 

Experiência em 
Rotinas 
Administrativas 
(pacote Office, 
redação, 
atendimento ao 
público) na área da 
qualidade em serviço 
público ou privado. 

Pacote Office (Word, 
Excel) 
Curso na área da 
qualidade. 

131 

Proceder à avaliação e manutenção na área de mecânica nos 
equipamentos de produção e laboratoriais;  Dar suporte técnico para 
qualificação e validação de equipamentos e sistemas de utilidades, 
processos e serviços realizados por empresas externas;  Atuar nas 
manutenções preventivas e corretivas;  Atuar no aperfeiçoamento de 
processos, máquinas, motores e ferramentas; Realizar gerenciamento 
de planos de ação, cronogramas e intervenções técnicas; Elaborar 
relatórios técnicos;  Trabalhar com Excel e World – Microsoft. 

Experiência em 
qualificação ou 
manutenção de 
equipamentos e 
sistemas de 
utilidade. 

Boas Práticas de 
Fabricação. 
Validação de sistemas 
computadorizados.  
Metrologia. 
Qualificação de 
equipamentos e 
utilidades. 
Qualificação de áreas 
limpas. 
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Elaborar procedimentos operacionais padrão relacionados à 
qualificação; Elaborar os protocolos de qualificação e sugerir ações 
preventivas e/ou corretivas, quando aplicável; Contatar os setores 
responsáveis para que eles tomem ações corretivas e/ou preventivas 
relacionadas à qualificação; Acompanhar atividades relacionadas à 
qualificação que são executadas por terceiros in loco, a fim de garantir 
a execução na íntegra dos protocolos de qualificação;  Monitorar os 
equipamentos e utilidades qualificados, elaborando os relatórios de 
acompanhamento – CESAQ (Controle Estatístico de Equipamentos, 
Sistemas e Áreas Qualificados) e similares;  Executar os protocolos de 
qualificação, sob supervisão do analista; Participar das análises de 
risco dos equipamentos e utilidades. 

Experiência em 
qualificação ou 
manutenção de 
equipamentos e 
sistemas de 
utilidade. 

Boas Práticas de 
Fabricação. 
Validação de sistemas 
computadorizados.  
Metrologia. 
Qualificação de 
equipamentos e 
utilidades. 
Qualificação de áreas 
limpas. 
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Instalação e manutenção em rede de estruturada de telecom. 
Administração de Servidores nas plataformas Microsoft, Linux e 
Outros. 
Administração e Suporte em Virtualização Servidores - VMware 
Administração e Suporte em rotinas de Backup de Dados em 
Servidores - Symantec 
Administração e Suporte em ambiente de envio/recebimento de 
mensagens eletrônicas - Zimbra Mail 
Administração e Suporte em ambiente de segurança da informação - 
Symantec Endpoint Protection. 
Administração e Suporte em ambiente de comunicação via wirelles. 
Administração e Suporte em ambiente e equipamentos (ativos e 
passivos) de Telecom - Switches Gerenciáveis 
Garantir a execução das políticas de segurança, das melhores 
práticas de TI e uso racional dos recursos computacionais; ·. 
Prestar atendimento de suporte técnico aos usuários do ambiente de 

Experiência em 
Administração de 
Redes de Dados e 
Telecom. 

Symantec NetBackup 
Unix/Windows/ Advanced 

Administration 

Symantec  Maintenance & 
Troubleshooting 

Switching NMS Enterasys



Telecom da Funed. 

ANEXO III – Exames complementares exigidos para as vagas
1- Hemograma completo; 
2- Glicemia de jejum; 
3- Urina rotina; 
4- Anti-HBS quantitativo. 


