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EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2017

PARTES:
APM da Escola Municipal Profª Clori Benedetti de Freitas

O

Secretaria Municipal de Educação

FUNDAÇÕES/EDITAIS - FUNSAUD

EDITAL 001/2017/FUNSAUD DE 14 DE AGOSTO DE 2017

-
tratação Temporária

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA E CONTRATAÇÃO DE PROFIS-

UNIDADES DA FUNSAUD

A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOURADOS (FUNSAUD), por 
meio de seu Diretor Presidente, torna pública a abertura de inscrições para a re-

-

-

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

-

-
porários para desempenharem a função nas unidades da FUNSAUD, em Dourados 

-
balho e a remuneração constam no Anexo I deste Edital.

-

Edital.

2. DOS REQUISITOS

c) Estar quite com as obrigações militares (sexo masculino);

f) Não acumular cargo ou emprego público das esferas federal estadual ou munic-
-

ilidade de horários;

h) Os candidatos que não preencherem os requisitos serão automaticamente elim-
inados;

das necessidades da FUNSAUD;

contratação;

função;
l) Não serão cobradas taxas de inscrição para nenhum dos cargos mencionados 

neste edital;

-

fato for constatado posteriormente.

3. DAS INSCRIÇÕES

-
terações.

3.3. Será permitida somente 01 (uma) inscrição por candidato para concorrer a 

da União, dos Estados e dos

Municípios, exceto as acumulações permitidas pela constituição da República 

3.5. A inscrição implica ao candidato o conhecimento e a tácita aceitação das 

para exercer a função a que concorre.
-
-

-

-

-

-

-

-
quadram nas categorias discriminadas no art.

cargo ou função.
-

das  serão destinadas  aos candidatos  não portadores de necessidades especiais, 

-

-
ticiparão da relação geral de candidatos, para publicação dos resultados e respecti-

-

FUNDAÇÕES/EDITAIS - FUNSAUDFUNDAÇÕES/EDITAIS - FUNSAUD

EDITAL 001/2017/FUNSAUD DE 14 DE AGOSTO DE 2017

-
tratação Temporária
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demais requisitos 

-
-
-

-

5. DA SELEÇÃO

5.1. A seleç

mediante a apresentação do original, dos seguintes documentos:

Imediato, todos em papel timbrado;

será conferido e lacrado na presença do candidato, pelo funcionário que o receber.

entregues, com a assinatura do candidato ou e da pessoa designada para o recebi-
mento dos títulos.

ou substituído.
5.1.6. Caso o candidato não efetue a entrega da documentação exigida na forma do 

5.1.1 ensejará no indeferimento da inscrição.

-
ação explicitados nos quadros abaixo:

AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS:

A) FUNÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR 

C) FUNÇÕES DE NÍVEL FUNDAMENTAL:

-

permitido substituir títulos aos já entregues.
5.6. O resultado do total dos pontos obtidos na análise dos currículos será publica-

dos pontos obtidos conforme a documentação apresentada e a pontuação atribuída 
conforme a tabela do item 5.3�.

-

(folha de rosto e da(s) folha(s) de anotação do registro empregatício ou estágio ex-

-

normas do MEC.

6. DOS RECURSOS

6.1. Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento de inscrição;

c) da publicação com erro ou omissão.
-

Unitária Máxima

(pontos) (pontos)

Formação Profissional:

a) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso 
de Pós-graduação em nível de Especialização � lato sensu , com 
carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

c) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso 
de Pós-graduação em nível de Doutorado.

13 13

Total de Pontos de Formação Profissional

Cursos de Capacitação Profissional (área específica) serão 
considerados:
a)Cursos de Capacitação Profissional relacionados à Função a que 
concorre a uma vaga que somem carga horária até o limite de 100 
horas. Não poderão ser apresentados cursos com carga horária inferior 
a 20 horas. Serão considerados apenas os cursos realizados após 
conclusão do curso de nível superior e que sejam datados entre o ano 
2004 até a data de duplicação deste edital.

Total de Pontos de Cursos de Capacitação

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga:

a) Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da 
(s) folha (s) de anotação do registro empregatício, ou estágio 
extracurricular remunerado), que comprovem tempo de serviço 
prestado na Função a que concorre a vaga, em que conste o período 
de início e término da atuação. 

1,5 por mês 
ininterrupto 
até o limite 

de 30 
meses 

45

Total de Pontos de Tempo de Serviço

100

3

45

Total Geral 

2

06 pontos (a 
cada 20 
horas)

30

Itens Títulos

Pontuação

b) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso 
de Pós-graduação em nível de Mestrado.

25

30

1

0505

0707

Unitária Máxima

(pontos) (pontos)

b) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso
de Graduação.
c) Diploma, Certificado ou Declaração original de conclusão de Curso
de Pós-graduação em nível de Especialização � lato sensu , com
carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

4 4

Total Formação Profissional

Cursos de Capacitação Profissional (área específica) serão
considerados:

a) Cursos de Capacitação Profissional relacionados à Função a que
concorre a uma vaga que somem carga horária até o limite de 100
horas. Não poderão ser apresentados cursos com carga horária inferior
a 20 horas. Serão considerados apenas os cursos realizados após
conclusão do curso de nível médio e que sejam datados entre o ano
2004 até a data de duplicação deste edital.

Total de Pontos de Cursos de Capacitação 30

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga:

a) Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da
(s) folha (s) de anotação do registro empregatício ou estágio
extracurricular remunerado), que comprovem tempo de serviço
prestado na Área a que concorre à vaga, em que conste o período de
início e término da atuação.

Total de Pontos de Tempo de Serviço

100

1

3
60

02 pontos 
por mês 

ininterrupto 
até o limite 

de 30 
meses

60

Total Geral

06 (06 
pontos a 
cada 20 
horas)

Pontuação

10

30
2

Formação Profissional:

a) Curso de pós-graduação em nível técnico.

Itens Títulos

33

33

Unitária Máxima

(pontos) (pontos)

Formação Profissional:

Diploma, Certificado ou Declaração de conclusão de curso de nível
médio.
Total Formação Profissional

Cursos de Capacitação Profissional (área específica) serão
considerados:
Cursos de capacitação relacionada a Função a que concorre com
carga horária maior ou igual à 20 horas. Serão considerados apenas
os cursos realizados após a conclusão do nível fundamental e que
sejam datados do ano de 2004 até a data de publicação deste edital.

Total de Pontos de Cursos de Capacitação

Tempo de Serviço na Função a que concorre a uma vaga:

Declaração, Atestado ou Carteira Profissional (folha de rosto e da(s)
folha(s) de anotação do registro empregatício ou estágio extracurricular
remunerado), que comprovem tempo de serviço prestado na Área a
que concorre a vaga, em que conste o período de início e término da
atuação

Total de Pontos de Tempo de Serviço

1

3

02 pontos 
por mês 

ininterrupto 
até o limite 

de 30 
meses)

60

Total Geral 

60

100

2

06 (a cada 
20 horas )

30

PONTUAÇÃO

10

30

TÍTULOSItens

10 10
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no item �6.2�.

6.6. Os recursos que não preencherem os requisitos dispostos nos subitens acima 
serão sumariamente indeferidos.

Final.

o candidato que:

8. DA CONTRATAÇÃO

-

necessidades da Administração, obedecendo-se, em qualquer caso, rigorosamente, 

de Saúde de Dourados, munido de toda a documentação exigida para o ato, con-

-

-
umentos:

b) CPF;

Federal;

h) Certidão Nascimento ou Casamento;

-

e Criminal).

incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, de 1988).

Declaração no ato da apresentação dos documentos.

conferidos, mediante a apresentação dos originais.
8.6. Os candidatos selecionados serão contratados por tempo determinado con-

aptidão física para o cargo que concorre;

8.8. Ao
-
-

seguintes situações:

b) retorno do empregado afastado (substituído);

9. DO PRAZO DE VALIDADE

-

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

-

-
istração.

-
dos, sendo que a constatação de irregularidades ou falsidades nessas informações 

do contrato, o candidato será demitido por justa causa.

-

de Dourados-MS.

-

Dourados.

(endereço, telefone, e-mail, etc.) junto ao Departamento Pessoal da FUNSAUD, 

-

qualquer irregularidade nos documentos apresentados.
10.10 Será eliminado o candidato que não cumprir os requisitos deste Edital;
10.11 O candidato selecionado nos termos deste edital que não se apresentar na 

-
do considerados para efeitos de admissão aqueles que apresentarem maior pontu-
ação apurada.

efeito  de  análise  e  julgamento  dos documentos apresentados, poderá a qualquer 

-

horário e local indicado.

admissão.

-

-
-

stância que será mencionada e publicada em Edital correspondente.

para contratação por tempo determinado.

10.21 Para dirimir todas as questões decorrentes deste edital, elege-se o foro da 
Comarca de Dourados - MS.

Renan Robles Radykian
Diretor Presidente da FUNSAUD 
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CARGO/FUNÇÃO VAGAS ESCOLARIDADE/REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL

VENCIMENTO 
(R$)

Fonoaudiólogo
Cadastro de 

Reserva

Nível superior em 
Fonoaudiologia; registro no 

órgão fiscalizador da área de 
Atuação da respectiva função.

Desenvolver um conjunto de ações de saúde, de qualquer nível de complexidade, conforme demanda da
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção
e a proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da
saúde, através de atuação em equipe multiprofissional. Atuar nas áreas de vigilância em saúde:
epidemiológica, sanitária e ambiental, por meio de práticas assistenciais e/ou
administrativas/gerenciais. Prescrever, ministrar e supervisionar Terapia da Fala, Audição, deglutição e
demais terapias necessárias. Seguir protocolos e outras normativas técnicas estabelecidas pela
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras, observadas as disposições
legais da profissão. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive
sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Elaborar relatórios e pareceres técnicos.

44h 2.798,00

CARGO/FUNÇÃO VAGAS ESCOLARIDADE/REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL

VENCIMENTO 
(R$)

Nível médio completo;

Curso de técnico em 
imobilização ortopédica e 
registro no órgão fiscalizador da 
área de atuação da respectiva 
função.

Técnico em Banco 
de Sangue

Cadastro de 
Reserva

Nível médio completo; curso
técnico em Banco de Sangue
(Hemoterapia); registro no órgão
fiscalizador da área de atuação
da respectiva função

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver inserido, bem como
as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e normativas técnicas
estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras,
observadas as disposições legais. Ter conhecimento específico do funcionamento, organização e
estrutura física de um banco de sangue; atuar na coleta e captação de doadores; ser capaz de
identificar os diferentes tipos sanguíneos; atuar nos testes pré e pós transfusões; atuar de modo
imediato nas reações adversas às transfusões e ter conhecimento específico da legislação vigente e
normas técnicas. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive
sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da Unidade na qual estiver lotado. Elaboração de relatórios e pareceres
técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a necessidade.

44h 1.128,00

EDITAL Nº. 001 /PSCR/FUNSAUD/2017 de 14 de Agosto de 2017

ANEXO I TABELA DE FUNÇÕES

II � PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO.

Técnico em 
Imobilização 
Ortopédica

Cadastro de 
Reserva

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver inserido, bem como
as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e normativas técnicas
estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras,
observadas as disposições legais. Confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas e
enfeixamentos com uso de material convencional e sintético. Executar imobilizações com uso de
esparadrapo e talas digitais; Preparar e executar trações cutâneas; Auxiliar o médico ortopedista na
instalação de trações esqueléticas e nas manobras de reduções manuais; Preparar sala para
realização de procedimentos; Realizar manobras de redução manual punções e infiltrações, dentre
outras atividades inerentes à função. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de
plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas
de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da Unidade na qual estiver lotado. Elaboração de relatórios 
e pareceres técnicos, de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a necessidade.

44h 1.760,00

Técnico em 
Enfermagem

Cadastro de 
Reserva

Nível médio completo; curso 
técnico em enfermagem; 

registro no órgão fiscalizador da 
área de atuação da respectiva 

função.

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver inserido, bem como
as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e normativas técnicas
estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras,
observadas as disposições legais. Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e
individualizada aos clientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de
ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição; Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da
infecção hospitalar; Preparar clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de
realização dos mesmos; Colher e ou auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório,
segundo orientação; Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação,
utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Verificar os sinais vitais e
as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; Preparar e administrar
medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo
prescrição médica, sob supervisão do Enfermeiro. Cumprir prescrições de assistência médica e de
enfermagem; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência, pacientes críticos e em choque;
Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários para a
realização de relatórios e controle estatístico; Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como
requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à
saúde do cliente; Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; Manter
equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao
superior eventuais problemas; Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e
equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; Realizar atividades na promoção de
campanhas; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes à
área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas
compatíveis com as exigências para o exercício da função. Executar tarefas para atender unidades de
saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno.
Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade na qual estiver
lotado. Elaboração de relatórios e pareceres técnicos, de acordo com sua competência, quando
solicitada ou verificada a necessidade.

44h 1.128,00
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EDITAL nº. 048/FUNSAUD DE 15 DE AGOSTO DE 2017 DE CONVO-
CAÇÃO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DOS CANDIDATOS APROVA-
DOS E APTOS DO PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO DE RESERVA 

A FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOURADOS (FUNSAUD), por 
meio de seu Presidente no uso de suas atribuições legais, CONVOCA PARA IN-

1. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

-

- Cartão bancário de conta corrente ou conta salário do Banco do Brasil;
- Carteira de identidade (RG);

- Título de Eleitor;

- Certidão de Nascimento ou casamento, se for o caso;
-

-
-

- Cartão Usuário do Sistema Único de Saúde - SUS
- Carteira de Trabalho � Página do Cadastro (Para benefícios junto ao INSS) (parte 

Federal;
- Atestado de Saúde Ocupacional.

autenticados no ato da apresentação, mediante a apresentação dos originais. 

Renan Robles Hadykian
Diretor Presidente da FUNSAUD

CARGO/FUNÇÃO VAGAS ESCOLARIDADE/REQUISITOS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL

VENCIMENTO 
(R$)

Copeiro
Cadastro de 

Reserva
Nível fundamental completo

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver inserido, bem como
as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e normativas técnicas
estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras,
observadas as disposições legais. Organizar e executar ações e serviços de copa e cozinha. Realizar
atividade de recebimento conferência, transporte e distribuição de alimentos e materiais. Aquecer,
preparar e distribuir dietas à pacientes e comensais de acordo com o cardápio elaborado pela
nutricionista. Abastecer carros de transporte com os componentes de dietas normais e especiais, além
das louças e utensílios necessários à distribuição das refeições. Preparar o local e materiais
destinados à distribuição das refeições dos comensais. Recolher, higienizar e esterilizar louças,
materiais acessórios e equipamentos. Proceder à higienização e abastecimentos de bebedouros.
Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Executar tarefas para atender unidades de saúde,
por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar
dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade na qual estiver
lotado. Elaboração de relatórios de acordo com sua competência, quando solicitada ou verificada a
necessidade.

44h 937,00

III � PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL.

Auxiliar Serviços 
Gerais I 

Higienização e 
Hotelaria 

937,00

937,00
Auxiliar de 

Serviços Gerais II 
Manutenção

Cadastro de 
Reserva

Nível fundamental completo

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver inserido, bem como
as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e normativas técnicas
estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras,
observadas as disposições legais. Realizar as ações de higienização, organização, controle e
conservação de mobiliários, máquinas, objetos e congêneres das Unidades de Atendimento da
FUNSAUD. Remover todo o lixo da unidade. Abastecer sanitário com materiais necessários. Proceder
a remoção e transporte de materiais diversos. Realizar o controle do enxoval e fardamento das
unidades de saúde. Acondicionar e distribuir roupas aos setores da Unidade em que atua. Avaliar e
selecionar as condições de uso do enxoval e fardamento, realizando reparos e consertos através do
manuseio de máquina de costura, acompanhar os procedimentos técnicos de lavagem, secagem,
passagem e guarda das roupas. Elaborar e encaminhar a requisição de coleta e entrega de roupas para
a lavanderia. Executar tarefas para atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive
sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e
aprimoramento dos trabalhadores de saúde. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para 
o adequado funcionamento da Unidade na qual estiver lotado. Elaboração de relatórios de acordo com
sua competência, quando solicitada ou verificada a necessidade.

44h

Cadastro de 
Reserva

Nível fundamental completo

Desenvolver as atribuições comuns a todos os membros da equipe na qual estiver inserido, bem como
as atribuições específicas de acordo com o disposto em protocolos e normativas técnicas
estabelecidas pela Fundação de Serviços de Saúde de Dourados e normas regulamentadoras,
observadas as disposições legais. Executar serviços de reparos/consertos de elétrica, mecânica,
hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças,
componentes e equipamentos. Conservar , vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios. Trabalhar
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Executar tarefas para
atender unidades de saúde, por escalas de plantão, inclusive sábados, domingos e feriados, no período
diurno e noturno. Participar dos programas de capacitação e aprimoramento dos trabalhadores de
saúde. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da
Unidade na qual estiver lotado. Elaboração de relatórios de acordo com sua competência, quando
solicitada ou verificada a necessidade.
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DATA EVENTO

16/08/2017 Publicação do Edital

16/08/2017 a 22/08/2017 Período de Inscrição Geral

17/08/2017 a 24/08/2017 Entrega de Títulos

25/08/2017 a 11/09/2017 Avaliação dos Títulos

14/09/2017 Resultado da Prova de Título

14/09/2017 a 16/09/2017 Recurso da Prova de Título

20/09/2017 Resultado do Recurso - Homologação

ANEXO II
Cronograma de realização do Processo Seletivo de Cadastro de Reserva

Local:FUNSAUD

Endereço: Rua Monte Alegre, 1784, Jardim América

Data: 24/08/2017(QUINTA-FEIRA)  

Hora: 13:00h

N.Insc. Nome do Candidato Class.
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ANEXO I - CRONOGRAMA PARA PERÍCIA MÉDICA ADMISSIONAL 

www.pciconcursos.com.br

http://www.estudegratis.com.br


