
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 06/2014 

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 06/2014 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 06/2014, 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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262 
Serviço de Saúde do 
Trabalhador (SST) 

Ensino Superior 

Graduação em 
Engenharia com Pós 

Graduação em 
Segurança do Trabalho 

com registro no 
Conselho de Classe 

1 40 h R$ 4.061,38 R$ 890,00 R$ 812,27

263 
Divisão de 

Tecnologia e Gestão 
de Informação (DTGI)

Ensino Superior 
Graduação em 

Administrador de 
Sistemas 

1 40h R$ 2728,69 R$ 797,07 R$ 545,74 

134 
Serviço de Saúde do 
Trabalhador (SST) 

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

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

R$ 251,69 

135 

Divisão de 
Contabilidade e 

Finanças 
(DCFIN-DPGF) 

Curso Técnico 

Técnico em 
Contabilidade com 

Registro em Conselho 
de Classe 

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

101-61 

Divisão de 
Contabilidade e 

Finanças 
(DCFIN-DPGF) 

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

264 
Serviço de Animais 
Peçonhentos (SAP - 

DI) 
Ensino Superior 

Graduação em 
Medicina Veterinária 

com registro no 
Conselho de Classe 

1 40 h 
R$ 2728,69 R$ 819,84 R$ 545,74

265 
Serviço de Biotério 

(SB –DI) 
Ensino Superior 

Graduação em 
Medicina Veterinária 

com registro no 
Conselho de Classe 

1 40h 
R$ 2728,69 R$ 797,07 R$ 545,74 

266 
Serviço de Fazenda 
Experimental (SFE-

DI) 
Ensino Superior 

Graduação em 
Medicina Veterinária 

com registro no 
Conselho de Classe 

1 40h 
R$ 2728,69 R$ 788,00 R$ 545,74 

*�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

262 

Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de 
Engenharia de Segurança do Trabalho; 

Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das 
instalações e equipamentos, com vistas especialmente aos problemas 

de controle de risco, controle de poluição, higiene do trabalho, 
ergonomia, proteção contra incêndio e saneamento; 

Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a 
gerenciamento e controle de riscos;  

Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos 
técnicos e indicar medidas de controle sobre grau de exposição a 

agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais como 
poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões 

anormais, caracterizando as atividades, operações e locais insalubres 
e perigosos; 

Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo 
medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, 

inclusive com respeito a custo;  
Propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do 

Trabalho, zelando pela sua observância;  
Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a 

elaboração de projetos de obras, instalação e equipamentos, opinando 
do ponto de vista da Engenharia de Segurança; 

Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus 
pontos de risco e projetando dispositivos de segurança;  

Projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades 
de combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos para 

emergência e catástrofes; 
Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança 

do Trabalho, delimitando áreas de periculosidade; 
Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e 

equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual e os 
de proteção contra incêndio, assegurando-se de sua qualidade e 

eficiência;  
Opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e 
equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou 

funcionamento possam apresentar riscos, acompanhando o controle 
do recebimento e da expedição; 

Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de 
acidentes, promovendo a instalação de comissões e assessorando-

lhes o funcionamento; 
Orientar o treinamento específico de Segurança do Trabalho e 

assessorar a elaboração de programas de treinamento em geral, no 
que diz respeito à Segurança do Trabalho;  

Acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção 
de medidas de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a 

executar assim o exigir; 
Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de 

funções, apontando os riscos decorrentes desses exercícios;  
Propor medidas preventivas no campo da Segurança do Trabalho, em 

face do conhecimento da natureza e gravidade das lesões 
provenientes do acidente de trabalho, incluídas as doenças do 

trabalho; 
Informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio 

de seus representantes, as condições que possam trazer danos a sua 
integridade e as medidas que eliminam ou atenuam estes riscos e que 

deverão ser tomadas. 

Experiência na área 
de Segurança do 
Trabalho 



263 

Conduzir projetos de sistemas informatizados no que se refere ao seu 
desenvolvimento, à implantação e ao acompanhamento;  
Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando 
requisitos e funcionalidade do sistema; 
Especificar arquitetura de sistemas, escolhendo ferramentas de 
desenvolvimento; 
Administrar ambientes informatizados; 
Prestar suporte técnico ao cliente e o treinar; 
Estabelecer padrões dentro de ambientes informatizados; 
Pesquisar tecnologias em informática; 
Participar de reuniões para levantamento de soluções de informática 
juntamente com as áreas envolvidas;  
Analisar e gerar documentos técnicos para implementação das 
soluções de informática que atendam aos usuários/áreas;  
Acompanhar o desenvolvimento da solução de informática proposta, 
em todas as suas fases, de modo a atender a expectativa das áreas;  
Elabora manuais de sistemas; 
Analise de log’s dos sistemas e identificação de problemas em 
potencial; 
Introdução e integração de novas tecnologias no ambiente já existente 
do CPD; 
Realizar auditorias/validações periódicas de sistemas e softwares 
Realizar e verificar backups; 
Aplicações de atualizações, patches ou modificações de configuração 
nos sistemas operacionais; 
Instalação e configuração de novos hardwares e softwares; 
Gerenciamento de informações de conta de usuários e senhas; 
Resposta aos problemas técnicos nos sistema;  
Responsabilidade pela segurança; 
Responsabilidade pela documentação da configuração do sistema; 
Solucionar qualquer problema reportado nos sistemas;
Ajustes para melhorar a performance do sistema;  
Assegurar que a infraestrutura de rede esteja disponível e operacional;
Responsável por administração e Gestão do Sistema SESUITE; 
Responsável pela administração e Gestão do Sistema GAL; 
Participar de reuniões para levantamento de soluções de informática 
juntamente com as áreas envolvidas; 
Analisar e gerar documentos técnicos para implementação das 
soluções de informática que atendam aos usuários/áreas; 
Acompanhar o desenvolvimento da solução de informática proposta, 
em todas as suas fases, de modo a atender a expectativa das áreas; 
Dar consultoria técnica às áreas no tocante à aquisição de 
equipamentos, matérias e serviços afins à informática. 

Experiência como 
Administrador de 
Sistemas. 

Validação de Sistemas 
Computadorizados – RDC 

17/2010. 
Implantação de banco de 

dados SQL Server 
2008R2 

Manutenção de banco de 
dados SQL Server 

2008R2 
Administração e 

gerenciamento de Suite 
de Ferramentas 

Gerenciais – SESUITE.

134 

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 
geradas no sistema; Acompanhar perícias e fiscalizações; 

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). 



Indicar parâmetro de segurança mínimo a serem seguidos, para 
aquisição de novas máquinas/ equipamentos. 

135 

Analisar e conferir processos de compras habilitando-os à fase de 
emissão de empenho; 

Efetuar os registros de controle de movimentação de processos para 
fins de verificação de cumprimento de Indicador de Resultados do 

Serviço; 
Solicitar relatórios contábeis no sistema SIAFI; 

Registrar empenhos, Liquidação e pagamentos; 
Conferir processos de prestação de contas de diárias de viagem; 

Conferir o Relatório Mensal de Movimentação de Materiais em 
Estoque; 

Conferir o Relatório Mensal de Materiais permanentes;  
Conciliar contas contábeis de Movimentação de Estoques de 

Materiais;   
Conciliar contas contábeis de Movimentação de Material permanente; 

Conferir folha de pagamento de servidores efetivos e contratados; 
Fazer registros contábeis de arrecadação de receitas; 

Fazer registros contábeis de baixa de adiantamentos de diárias de 
viagem; 

Conferencias de Documentos fiscais. 

Experiência em 
Contabilidade 
Experiência na área 
financeira em serviço 
público ou privado. 

Pacote office (Word, 
Excel), Internet. 

101-61 

Elaboração de relatório mensal para fins gerenciais contendo gastos 

por centro de custos de acordo com a classificação das despesas da 
administração pública. Agrupamento dos gastos referentes a 

despesas com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros, 
depreciação e agrupamento de custo/hora de cada grupo. Atualização 

de fichas técnicas: custos diretos, gastos gerais de fabricação e 
rateios (indiretos). Apuração de custo de produtos disponibilizados 

para faturamento em cada mês. Elaboração de relatórios com 
informações de custos para a tomada de decisão na formação de 

preço, análise de unidades de negócio, margem de contribuição dos 
produtos, fechamento de contratos entre outros. 

Experiência na área 
financeira em serviço 
público ou privado. 

Pacote office (Word, 
Excel), Internet. 
Auxiliar - Administrativo 

264 

Ser o responsável técnico pelo biotério do Serviço de Animais 
Peçonhentos da Funed; 

Acompanhar e responsabilizar-se pelos processos de eutanásia dos 
animais; 

Ser o responsável pela área de clínica, cirurgia, medicina veterinária 
preventiva, nutrição e reprodução dos animais da área; 

Participar na elaboração, gerenciamento e execução de projetos 
científicos da área; 

Dar apoio técnico/administrativo à área; 
Elaborar e coordenar projetos científicos e procedimentos 

operacionais, 
Orientar estagiários, 

Ajudar a orientar os servidores na execuação de suas tarefas; 
Atender 0800, fale conosco, SAC,  dar palestras / treinamentos sobre 

ofidismo e aracnidismo para o público interno e externo; 
Receber e identificar animais peçonhentos; 

Auxiliar no planejamento da  produção venenos de acordo com a 
programação enviada pelos usuários;  

Estabelecer contato com doadores de animais, Institutos Produtores, 
Universidades, Órgãos fiscalizadores de Licenciamento e meio 

ambiente; 
Cuidar do cativeiro de animais; 

Extrair venenos; 
Preencher ordem de produção e outros documentos; 

Executar atividades laboratoriais; 
Manter limpa a área de trabalho; 

Ser monitor no Programa Ciência em Movimento; 
Executar os serviços no SAP conforme descritos nos Pop’s; 

Elaborar e revisar POP’s. 

Experiência 
comprovada na área 
de Animais 
Peçonhentos. 



265 

Ser o responsável técnico pelo Serviço de Biotério de Camundongos 

da Funed e pelo Biotério de Experimentação da Funed;
Acompanhamento da saúde dos animais de laboratório da área;  

Acompanhar e responsabilizar-se pelos processos de eutanásia dos 
animais; 

Ser o responsável pela área de clínica, cirurgia, medicina veterinária 
preventiva, nutrição e reprodução dos animais da área; 

Participar na elaboração, gerenciamento e execução de projetos 
científicos da área; 

Dar apoio técnico/administrativo à área; 
Representação do Serviço junto às entidades afins e aos clientes 

internos e externos; 
Representar a Instituição na Rede Mineira de Bioterismo, participando 

de reuniões, seminários e projetos;
Auxiliar na programação e supervisão técnica dos trabalhos de 

produção de camundongos;
Auxiliar no planejamento de produção de acordo com a programação 

enviada pelos usuários; 
Participar da criação e manutenção da colônia de camundongos, 
Auxiliar na manutenção dos animais com fornecimento de ração, água 

e troca de caixas; 
Realização de desmames, sexagem e seleção de neonatos para o 

Serpentário; 
Controle da temperatura e da umidade dos ambientes;

Registro de nascimentos, desmames, óbitos e sacrifícios; 
Realização de exames parasitológicos e bacteriológicos; 

Monitoramento ambiental por impactação de ar; 
Controle biológico das autoclaves; 

Elaboração de relatórios técnicos; 
Limpeza e desinfecção de materiais e das salas de produção, 

Elaboração de procedimentos operacionais; 
Auxiliar na pesagem de todos os camundongos (aproximadamente 

1400) às segundas, quartas e sextas e separação dos animais por 
peso; 

Preparo de soluções e diluições de soluções de referência e amostras 
biológicas; 

Teste de potência de soros antipeçonhentos pelo método da DE50 em 
camundongos; 

Determinação da toxicidade da toxina tetânica usada no ensaio de 
potência do soro antitetânico; 

Teste de potência de soro antitetânico; 
Titulação de vírus rábico trabalho; 

Determinação da potência de soro antirrábico; 
Teste de identidade de soros antipeçonhentos por imunodifusão em 

ágar (método de Ouchterlony); 
Leitura da letalidade de camundongos nos testes realizados; 

Cálculo da DL50 e DE50 através de programa específico de 
computador; 

Supervisão das atividades e ensaios biológicos de responsabilidade 
do Serviço de Controle Biológico, orientando tecnicamente e definindo 

prioridades de análises; 
Liberação de resultados dos ensaios nas diversas etapas analisadas; 

Implantação de novas metodologias, quando necessárias à área; 
Elaboração de procedimentos técnicos e operacionais;

Acompanhamento da manutenção e calibração de equipamentos do 
Serviço de Controle Biológico; 

Controle dos estoques dos Venenos de Referência e outras 
Substâncias de Referência; 

Participação e/ou desenvolvimento de pesquisas sobre temas 
concernentes ou de interesse da área; 

Elaboração de especificações técnicas, lançamento no sistema de 

Experiência 
comprovada na área 
de Animais de 
Laboratório e na 
área de Ensaios 
Biológicos. 



compras da FUNED (ERP) e acompanhamento dos processos de 

aquisição; 
Dar suporte à chefia no gerenciamento das atividades de rotina e 
administrativas. 

266 

Ser o responsável técnico pelo biotério do Serviço de Fazenda 
Experimental da Funed; 

Acompanhar e responsabilizar-se pelos processos de eutanásia dos 
animais; 

Ser o responsável pela área de clínica, cirurgia, medicina veterinária 
preventiva, nutrição e reprodução dos animais da área; 

Participar na elaboração, gerenciamento e execução de projetos 
científicos da área; 

Dar apoio técnico/administrativo à área; 

Auxiliar no preparo de antígenos;

Auxiliar nas atividades de imunização, sangria e plasmaferese dos 
animais; 

Auxiliar na separação de plasma;

Auxiliar no registro de atividades de produção e de dados técnicos, 

Elaboração e correção de POP’s;

Auxiliar na administração e supervisão dos trabalhos de manutenção 
da fazenda: formação e controle de pastagens e capineiras, corte e 
distribuição de capim, ração e sal mineral, construção e manutenção 
de cerca e aceiro, roçados, capinas, auxiliar na manutenção das 
máquinas agrícolas; 

Fazer planejamento e solicitação de compra, juntamente com os 
chefes do Setor de Agrícola e Setor de Produção de Plasma da 
Fazenda Experimental, de materiais e insumos, para suprir as 
necessidades das áreas. 

Experiência 
comprovada na área 
de Equinotecnia. 

ANEXO III – Exames complementares exigidos para as vagas

1- Hemograma completo; 
2- Glicemia de jejum; 
3- Urina rotina; 
4- Anti-HBS quantitativo. 


