FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM
SAÚDE DE CURITIBA – FEAES
RETIFICAÇÃO N.º 02
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 Técnico em Eletrotécnica, passando a conter a seguinte redação:
Onde se lê:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Requisito: Certificado de conclusão do curso de Técnico em Eletrotécnica, acompanhado de Histórico Escolar
de Ensino Médio.
Leia-se:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Requisito: Certificado de conclusão do curso de Técnico em Eletrotécnica ou curso Técnico em Eletrônica ou
curso Técnico em Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares, acompanhado de Histórico Escolar de
Ensino Médio.
Art. 2º Fica ALTERADO no Edital de Abertura do Processo Seletivo Público n.º 01.01/2019, no que refere-se a
atribuição do emprego público de Técnico em Eletrotécnica, passando a conter a seguinte redação:
Onde se lê:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Atribuições: Planejar a manutenção preventiva dos equipamentos, supervisionar processos de manutenção, manter
equipamentos em condições plenas de funcionamento; manter os equipamentos calibrados, elaborar procedimentos
técnicos e administrativos, propor melhorias nos processos de aquisição de equipamentos; aplicar técnicas de
segurança e normas ambientais; participar de programas de educação permanente. Observações: Participar e colaborar
com a implantação dos processos de qualidade. Cumprir os Regulamentos, as Normas e Rotinas da Fundação. Ter
habilidade com informática: Word, Power Point, Excel, Internet. Realizar outras atividades correlatas ao seu cargo.
Leia-se:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
Atribuições: Planejar e executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares,
supervisionar processos de manutenção, manter equipamentos em condições plenas de funcionamento; manter os
equipamentos calibrados, elaborar procedimentos técnicos e administrativos, propor melhorias nos processos de
aquisição de equipamentos; aplicar técnicas de segurança e normas ambientais; participar de programas de educação
permanente. Observações: Participar e colaborar com a implantação dos processos de qualidade. Cumprir os
Regulamentos, as Normas e Rotinas da Fundação. Ter habilidade com informática: Word, Power Point, Excel, Internet.
Realizar outras atividades correlatas ao seu cargo.
Art. 3º Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Curitiba, 29 de julho de 2019.

Sezifredo Paulo Alves Paz
Diretor Geral – FEAES
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