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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
EDITAL 002/2015 

 
PROCESSO SELETIVO PRAZO DETERMINADO  

 
O Presidente da FUNEPU, no uso de suas atribuições normais, de acordo com a Portaria nº.04 de 09 de fevereiro de 2010, torna público 
que estarão abertas as inscrições para a realização do Processo Seletivo destinado a compor banco de reserva técnica por contrato de 
prazo determinado, para o quadro de pessoal da Fundação de Ensino Pesquisa de Uberaba, para atender as necessidades do Hospital de 
Clínicas da UFTM. 
 

Cargo Pré-requisito/Titulação Salário Base Carga Horária 

Copeiro Hospitalar 
Ensino Fundamental Incompleto, Noções básicas de 
nutrição,     higiene alimentar e ética profissional  

R$ 826,00 180 h/mensais 

Cozinheiro 
Ensino Fundamental Incompleto, Noções básicas de 
nutrição,     higiene alimentar e ética profissional  

R$ 920,00 180 h/mensais 

 
 INSCRIÇÕES: de 11 a 15 de maio de 2015 - Horário: 8h00 às 11h00 e 14h00 às 16h00 - DRH Funepu - Rua Conde Prados, 
211. Abadia. Os interessados deverão apresentar-se no local das inscrições munidos de cópias do RG e CPF. O candidato aprovado 
que não apresentar no ato da convocação a documentação exigida nos pré-requisitos, não será contratado.   

 

* É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todas as informações do processo seletivo, através do site da                
Funepu, bem como local e horário da realização das provas. 

  
DATA, LOCAL E HORÁRIO DAS PROVAS 
 

Cargo Provas Local/Dia/Horário 
Copeiro Hospitalar Prática  Será divulgado no site www.funepu.com.br 

Cozinheiro Prática  Será divulgado no site www.funepu.com.br 
                                        *Conteúdo Programático e Referências em anexo  
Critérios de Desempate: 
 
1º- Obtiver nota superior a 70%. 2º- Maior Idade. 3º- Maior experiência profissional na área   
 
1. Das disposições finais: 
 
1.1.  O processo seletivo terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período. 
1.2.  Fica vedada a participação de ex-empregado da Fundação em Processo Seletivo, cujo afastamento por iniciativa da empresa tenha 
ocorrido no prazo inferior a 06 (seis) meses contados da publicação do edital. 
1.3.  Em caso de aprovação de servidores da UFTM, estes deverão optar por um dos vínculos.  
1.4. Será considerado aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acerto na prova prática. 
1.5. Será passível de arredondamento “para baixo” o valor da nota de corte da prova prática de acordo com a quantidade de questões e 
porcentagem atribuída para a mesma.  
1.6. Durante o prazo de validade do edital, ocorrendo vagas as contratações se darão na estrita ordem de classificação.  
1.7. O candidato que não assumir a vaga no ato da convocação será desclassificado.  
1.8. O prazo para interposição de recurso para revisão de prova será de 02 (dois) dias úteis contados a partir da divulgação do resultado da 
prova prática no site www.funepu.com.br. O requerimento de revisão de prova deverá ser protocolado no DRH da Funepu. Não será aceito 
recurso interposto fora do prazo estabelecido neste edital.  
1.9. A admissão fica condicionada ao exame de sanidade física, mental e exame médico admissional a serem realizados pelo Departamento 
de Medicina do Trabalho da Funepu.   
  

Cargo Etapas de avaliação Caracterização 
Copeiro Hospitalar Prova Prática Eliminatória/Classificatória  

Cozinheiro Prova Prática Eliminatória/Classificatória  
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Uberaba, 08 de maio de 2015.  
 
 
 

Prof. José Eduardo dos Reis Félix  
Presidente da Funepu 

 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA PARA OS CARGOS DE CO PEIRO HOSPITALAR E COZINHEIRO:  

 

*SERÃO COBRADOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA  
 
 

REFERÊNCIAS: 

 

      Específico: Apostila de Nutrição – site da Funepu em Informativos  
 

 
 
   


