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RETIFICAÇÃO Nº 1 DO EDITAL Nº 001/2016 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA O 
QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA – FUNEPU. 
 
  
 

O Presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa de 
Uberaba, no uso de suas atribuições legais, torna público 
o presente Edital, RETIFICANDO os itens descritos 
abaixo.  
 

 
  
1. Retifica-se o item abaixo, que passa a ser considerado como segue e não como constou no 
Edital Nº 001/2016:  
 
2. DOS CARGOS 
 

2.1. A FUNEPU disponibilizará por meio do presente edital os cargos especificados na Tabela 2.1 
abaixo, que irão compor o banco de reserva técnica da Fundação: 
 
TABELA 2.1 

CARGO PRÉ-
REQUISITOS/TITULAÇÃO  

SALÁRIO 
BASE 

CARGA 
HORÁRIA 

ATRIBUIÇÕES DO 
CARGO 

Auxiliar de 
Administração 

Ensino Médio Completo, 
Conhecimento de Windows, 
Word, Excel e BrOffice  

R$ 1.007,10 220h/mensais 

Executar sob avaliação e 
supervisão, serviços de 
apoio à administração; 
Algumas atividades 
típicas: Digitar os serviços 
necessários à unidade 
administrativa; Preencher 
requisições e formulários; 
Ordenar e arquivar 
documentos da unidade 
seguindo critérios pré-
estabelecidos; Receber e 
distribuir correspondência; 
Dar informações de rotina 
da Unidade de trabalho; 
Receber e transmitir 
mensagens telefônicas; 
Coletar dados referentes a 
atividades mensuráveis;  
Executar a distribuição de 
material requisitado; 
Controlar entrada e saída 
de documentos; Executar 
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outras tarefas de mesma 
natureza e nível de 
dificuldade; Recepcionar e 
orientar clientes. 

Engenheiro de 
Segurança do 

Trabalho 

Graduação em Engenharia 
ou Arquitetura; Pós-
Graduação Lato Sensu  em 
Engenharia de Segurança 
do Trabalho; Carteira 
Profissional emitida pelo 
MTE, constando 
especialização em 
Engenharia de Segurança 
no Trabalho;  Comprovação 
de experiência desejável 
superior a 6 meses e 
registro junto ao Conselho 
Regional de Engenharia – 
CREA/MG   

R$ 4.144,50 150h/mensais 

Aplicar os conhecimentos 
das NRs no ambiente do 
trabalho; Participar de 
projetos; Prestar 
atendimentos de urgência; 
Executar outras tarefas 
correlatas, conforme 
necessidade do serviço e 
orientação superior; 
Elaborar e executar 
projetos de normas e 
sistemas para programas de 
segurança do trabalho; 
Responder pelo 
planejamento de ações de 
Segurança do Trabalho no 
ambiente profissional; 
Estabelecer e coordenar 
planos de ações 
preventivas e corretivas de 
modo a reduzir e até 
eliminar os riscos 
existentes à saúde do 
trabalhador, atuando junto 
à equipe multidisciplinar 
da Instituição; Realizar 
demais atividades inerentes 
ao emprego. 

Técnico em 
Segurança do 

Trabalho 

Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho; 
Comprovação de 
experiência desejável 
superior a 6 meses e 
registro junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego - 
MTE. 

R$ 1.796,92 220h/mensais 

Efetuar sob orientação 
superior observações 
referentes à higiene e 
medicina do trabalho nos 
departamentos da 
instituição; Coletar, 
realizar medições e 
registrar dados e 
informações sobre as 
condições de higiene e 
segurança do trabalho; 
Auxiliar na realização 
inquéritos sanitários e 
ambientais; Auxiliar nos 
programas de educação 
sanitária, visando à 
prevenção de doença à 
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2.2 Será concedido vale alimentação no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) e  gratificação de 
incentivo à qualificação, caso o empregado possua títulos ou certificados de cursos de graduação, pós-
graduação, capacitação, aperfeiçoamento, entre outros, emitidos por órgãos competentes e que não 
sejam pré-requisitos para o exercício do cargo e estejam diretamente relacionadas às atividades 
exercidas. 
 
2.2.1 A gratificação de incentivo à qualificação será concedida mediante atendimento dos requisitos 
necessários e conforme Tabela 2.2 abaixo. A comprovação da documentação será através da  
apresentação dos títulos e certificados, que se dará apenas no mês de dezembro, conforme 
regulamentado em acordo coletivo. Os empregados que apresentarem os referidos títulos e certificados 
no decorrer do ano não irão fazer jus a esta gratificação. 
 
TABELA 2.2 

Nível Administrativo, Técnico e Superior % salário base 

Curso de Capacitação – carga horária de 90 a 120 horas 1% 
Curso de Capacitação – carga horária 150 horas 1,5% 
Curso de Capacitação acima de 180 horas  2% 
Conclusão do nível Superior 3% 
Conclusão do nível de Especialização 4% 
Conclusão do nível Mestrado 5% 
Conclusão do nível Doutorado 6% 

 
 

Uberaba (MG), 05 de fevereiro de 2016. 
 
 
 

Prof. José Eduardo dos Reis Felix 
Presidente – FUNEPU 

 

saúde; Colaborar na 
campanha de prevenção de 
acidentes; Manter cadastro 
e análise de estatísticas dos 
acidentes a fim de orientar 
a prevenção e calcular 
custos; Realizar demais 
atividades inerentes ao 
cargo. 


