
 
FUNDAÇÃO REGINA CUNHA – FURC 
OFTALMOLOGIA E PREVENÇÃO DA CEGUEIRA 
CNPJ: 16230211/0001-50 
 
EDITAL 
 
A Fundação Regina Cunha de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira contrata 
Assistente de Projeto Júnior, pessoa física, para auxiliar na estruturação técnica e 
administrativa da unidade operacional denominada “Programa de Saúde Ocular 
Comunitária – Pró SOC”, engajado em projetos de educação e capacitação para 
prevenção, triagem e promoção da atenção básica para saúde ocular, com base 
operacional em Itabuna e com abrangência de atividades na região Litoral Sul Bahia, 
Baixo Sul, Extremo Sul e Médio Rio de Contas, que envolve até 78 municípios. 
 
Atividades: 
 

I. Apoiar a estruturação administrativa do Núcleo de Saúde Ocular 
Comunitária da Fundação Regina Cunha. 

II. Executar projetos que assegurem o cumprimento das metas do 
Planejamento Estratégico da FURC 

III. Otimizar e mobilizar os recursos para execução dos projetos 
IV. Mapear atores e estabelecer contatos institucionais para a 

construção de uma rede de referenciamento e monitoramento da 
saúde ocular na Macrorregião 2 do estado da Bahia (Territórios de 
Identidade: Litoral Sul, Baixo Sul, Extremo Sul e Médio Rio de 
Contas) 

V. Viabilizar a infraestrutura para a realização dos projetos 
(agendamento, fixação de calendário, cadastro, reservas, emissão 
de comunicados etc.) 

VI. Planejar provisão e distribuição de material didático do Pró SOC em 
treinamento de agentes multiplicadores(as), monitores(as) e 
voluntários(as) da saúde ocular; 

VII. Apoiar execução as ações de triagem e de assistência à saúde 
ocular planejadas, em interface com os órgãos públicos e 
instituições parceiras; 

VIII. Prospectar parceiros para o Pró SOC nas cidades e em zonas rurais 
com o objetivo de estruturar a rede de referência; 

IX. Redigir relatórios e registro fotográfico das ações implantadas; 
X. Clipar e organizar arquivo de notícias sobre saúde ocular, 

prevenção da cegueira e temas relacionados à saúde ocular 
comunitária; 

XI. Apoiar ações de mobilização de recursos e/ou de permuta de 
recursos institucionais, através da aproximação com os grupos 
afins; 

XII. Favorecer a integração do Pró SOC na comunidade em que atua, a 
partir de atividades contextualizadas à cultura da população local.  

XIII. Apoiar e coordenar os monitores na execução das ações previstas 
em seus planos de ação. 

XIV. Opinar e contribuir sobre as estratégias de ação e de comunicação 



do  “Programa de Saúde Ocular Comunitária – Pró SOC”. 
XV. Propor orçamento anual do Programa de Saúde Ocular Comunitária 

– Pró SOC (submetê-lo a aprovação para ano seguinte). 
XVI. Acompanhar mensalmente metas e indicadores anuais do Programa 

de Saúde Ocular Comunitária – Pró SOC. 
XVII. Participar das Reuniões Semestrais e Extraordinárias do Conselho 

Curador, Diretor e Fiscal da Fundação Regina Cunha.  
  
  
  
  
Requisitos 
 O responsável pela execução do contrato deverá ter: 
I.  Formação superior na área de humanas, com atuação em educação em 

saúde/ atenção básica e/ou em projetos de inclusão social. 
II. Conhecimentos em informática em Word, Excel e PowerPoint, internet e 

utilização de redes sociais. 
III. Bom relacionamento interpessoal. 
IV.  Atender ao treinamento em Saúde Ocular Comunitária, a ser oferecido pela 

FURC. 
V. Experiência de trabalho em promoção de cidadania e mobilização de recursos. 

VI.  Habilidade redacional contextualizada e clara, experiência na elaboração de 
relatórios, editoração de planilhas e apresentações. 

VII. Disponibilidade para viajar. 
 
 
Carga Horária e Valor da Contratação 
Carga horária de 40h semanais. 
Remuneração compatível com qualificação e experiência profissional. 
Benefícios: assistência médica, odontológica e ticket refeição. 
 
Forma de Contratação 
Contratação de Pessoa Física, Regime CLT. 
 
Processo seletivo 
Avaliação do currículo do candidato. 
Entrevista 
 
Entrevista: 19 de junho de 2012, em Itabuna. 
  
Resultado do processo seletivo: 25 de junho de 2012. 
 
Início das atividades: 03 de julho de 2012. 
 
 
Somente os (as) candidatos (as) cujos currículos sejam pré-selecionados 
serão contatados para entrevista. 
 
Os (as) interessados (as) devem encaminhar suas propostas e o currículo do 
profissional responsável pela execução do contrato para a Gestão Executiva da 
Fundação, impreterivelmente, até dia 08 de junho de 2011, pelo endereço 
eletrônico: fundacaoreginacunha@gmail.com. 


