FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
SAÚDE DE CURITIBA – FEAES
RETIFICAÇÃO N.º 01
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 01/2019
EDITAL DE ABERTURA N.º 01.01/2019
A Diretoria Geral da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba - FEAES, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem do interesse público os atos
administrativos de sua discricionariedade e mediante as demais condições estipuladas no Edital de Abertura do
Processo Seletivo Público nº 01/2019 promovido pela FEAES, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o
que segue:
Art. 1º Fica RETIFICADO o Edital de Abertura do Processo Seletivo Público n.º 01.01/2019 no que refere-se ao
requisito do emprego público de Analista de Sistemas, passando a conter a seguinte redação:
Onde se lê:

ANALISTA DE SISTEMAS
Requisito: Diploma ou certidão de conclusão do curso de Sistema de Informação, acompanhado do registro no
Conselho de Classe a que estiver submetido o Estado do Paraná.
Leia-se:

ANALISTA DE SISTEMAS
Requisito: Ensino superior completo na área de informática, com diploma reconhecido pelo MEC.
Art. 2º Fica INCLUÍDO no Edital de Abertura do Processo Seletivo Público n.º 01.01/2019, no que refere-se a
atribuição do emprego público de Médico Neurologista, passando a conter a seguinte redação:
Onde se lê:

MÉDICO NEUROLOGISTA
Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos; cuidar e tratar dos pacientes, responsabilizando-se pela
continuidade do cuidado, de forma integral e humanizada, assegurando comunicação efetiva com equipe
multidisciplinar; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde; coordenar programas e serviços
em saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos em acordo com as normas do
Conselho Federal de Medicina; difundir conhecimentos da área médica. Observações: Participar e colaborar com a
implantação dos processos de qualidade da Instituição. Cumprir os Regulamentos, as Normas e Rotinas da Fundação.
Ter habilidade com informática: Word, Power Point, Excel, Internet. - Cumprir as normas emanadas pelos Conselhos
Federal e Regional de Medicina. - Realizar outras atividades correlatas ao seu cargo. O exercício do emprego exige
disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados; no período diurno e/ou noturno e em regime de escala
e/ou sobreaviso, conforme estabelecido em Contrato de Trabalho.
Leia-se:

MÉDICO NEUROLOGISTA
Atribuições: Realizar consultas e atendimentos médicos; cuidar e tratar dos pacientes, responsabilizando-se pela
continuidade do cuidado, de forma integral e humanizada, assegurando comunicação efetiva com equipe
multidisciplinar; implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde; coordenar programas e serviços
em saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos em acordo com as normas do
Conselho Federal de Medicina; difundir conhecimentos da área médica. Observações: Participar e colaborar com a
implantação dos processos de qualidade da Instituição. Cumprir os Regulamentos, as Normas e Rotinas da Fundação.
Ter habilidade com informática: Word, Power Point, Excel, Internet. - Cumprir as normas emanadas pelos Conselhos
Federal e Regional de Medicina. - Realizar outras atividades correlatas ao seu cargo. O exercício do emprego exige
disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados; no período diurno e/ou noturno e em regime de escala
e/ou sobreaviso, conforme estabelecido em Contrato de Trabalho. Ser apto a laudar eletroencefalograma.
Art. 3º Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Curitiba, 22 de julho de 2019.

Sezifredo Paulo Alves Paz
Diretor Geral – FEAES

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 – FEAES - RETIFICAÇÃO Nº 01

PÁGINA 1 DE 1

