
 
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 
profissional administrador para coordenar atividades administrativas da instituição, 
engajado na estruturação de rotinas administrativas e credenciamento de sua 
unidade hospitalar oftalmológica junto ao SUS e/ou a outras fontes de recursos, para 
prestar serviços assistenciais médicos e educacionais com sede de funcionamento 
em Itabuna, e abrangência de serviços para o Litoral Sul, Baixo Sul, Extremo Sul e 
Médio Rio de Contas. 
 
Atividades: 
 

I.         Apoiar a estruturação das rotinas administrativas da FURC, 
incluindo implantação de ferramentas gerenciais de 
acompanhamento e controle de metas e indicadores; 

II.          Assegurar a regularidade cadastral e estatutária da FURC junto aos 
órgãos competentes; 

III. Coordenar a equipe da FURC, visando acompanhamento de metas e 
o alinhamento de ações e informações; 

IV. Fornecer informações e relatórios, para as assessorias contábil, 
jurídica e financeira da organização. 

V. Executar rotinas e alimentar documentos relativos ao patrimônio, ao 
espaço físico e equipamentos da Fundação Regina Cunha, bem 
como contratos e informações administrativas em geral. 

VI. Controlar e consolidar informações do orçamento anual da unidade 
de atendimento denominada Assistência Oftalmológica de 
Referência FURC. 

VII. Produzir e protocolar documentos e comunicados (Ofícios, Cartas, 
Convites, Procurações, Atas). 

VIII. Promover agenda de reuniões mensais entre os membros da equipe 
da FURC. 

IX. Arquivar Notas Fiscais, contratos e documentos relativos às 
atividades da FURC, com o objetivo de assegurar a prestação de 
contas anual e o cumprimento das obrigações jurídicas, contábeis, 
fiscais e para fiscais da instituição. 

X. Assegurar o funcionamento administrativo a partir do que rege no 
Estatuto da FURC 

XI. Assegurar regularidade de convocação e devido registro em cartório 
das reuniões dos Conselhos Curador, Diretor e Fiscal.  

XII. Alimentar relatório de prestação de contas e apresentá-lo 
semestralmente em Reuniões de Conselho da Fundação. 
 

  
  
 



  
Requisitos 
 O responsável pela execução do contrato deverá ter: 
 

I.          Formação superior na área de administração ou afim às atividades 
desempenhadas;  

II.          Experiência administrativa e burocrática, de controle de fluxo de caixa, 
conta bancária, emissão de Nota Fiscal, orçamentação e pagamento de 
serviços e de pessoal. 

III. Domínio avançado das ferramentas Excel, Powerpoint e editor de texto, 
bem como experiência de trabalho com Sistema Operacional 
informatizado.  

IV. Habilidade de publicar informações na internet, utilizar ferramentas de 
comunicação eletrônica, email, teleconferência. 

V. Capacidade decisória e proatividade. 
      IV.   Atender ao treinamento em Saúde Ocular Comunitária, a ser oferecido 

pela FURC. 
      VI.   Habilidade redacional contextualizada e clara, experiência na elaboração 

de relatórios, planilhas orçamentárias em Excel e na editoração de textos. 
     VII. Disponibilidade para morar em Itabuna-BA. 
 
 
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. 

 


