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Pós Graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado em áreas afetas às atribuições do cargo, contendo:
instituição: Nome da Instituição;
título: Mestre em ...; e
período: de mm/aaaa até mm/aaaa.
Pós Graduação Stricto Sensu em nível de Doutorado em áreas afetas às atribuições do cargo, contendo:
instituição: Nome da Instituição;
título: Doutor em ...; e
período: de mm/aaaa até mm/aaaa.
Experiência Profissional (Item 5.2):
organização/Instituição: Informar o local;
função: Descrever a função;
período de atuação: de mm/aaaa até mm/aaaa; e
carga horária semanal: Informar o número de horas semanais da atividade.
Participação em atividades relacionadas à defesa, garantia e/ou promoção dos direitos humanos:
descrição da atividade: Descrever atividade; e
período de atividade: de mm/aaaa até mm/aaaa.
Participação em visitas a locais de privação de liberdade, qualquer que seja a forma ou fundamento de detenção, aprisionamento, contenção ou colocação em estabelecimento

público ou privado de controle, vigilância, internação, abrigo ou tratamento:
descrição da atividade: Descrever atividade; e
período de atividade: de mm/aaaa até mm/aaaa.
Participação em eventos e/ou publicações que abordem a temática da tortura, explicitando mês e ano do início e fim das atividades:
descrição da atividade: Descrever atividade; e
período de atividade: de mm/aaaa até mm/aaaa.

Ministério das Relações Exteriores
SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2020 - UASG 240010

Nº Processo: 09010000008202083. Objeto: Serviços de suporte técnico de 3º nível e
sustentação de infraestrutura ao ambiente tecnológico do Ministério das Relações
Exteriores.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 15/05/2020 das 10h00 às 12h00. Endereço:
Ministério Das Relações Exteriores, Anexo 2, 3º Andar, Saf, Esplanada Dos Ministérios -
BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/240010-5-00002-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 15/05/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 01/06/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

THIAGO WEIPRECHT
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/05/2020) 240013-00001-2020NE800001

Ministério da Saúde
SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2020

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
25000131242201993. Objeto: Pregão Eletrônico - Locação de espaço, infraestrutura,
organização, planejamento, promoção e execução de evento, gravação, compreendendo a
montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações físicas, elétricas, hidráulicas,
de equipamentos e hospedagem, alimentação, transporte e outros serviços correlatos, para
a realização da 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena , no período de 01 a 04 de julho
de 2020.

ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA
Subsecretário de Assuntos Administrativos

(SIDEC - 14/05/2020) 250110-00001-2020NE800085
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

DIVISÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 166/NUFTR/SE/MS, DE 13 DE MAIO DE 2020

O Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde, convoca a Sra. AMANDA
SANTOS DIAS, CPF ***.819.095-**, que se encontra em endereço desconhecido, e/ou local
não sabido, para retirar a comunicação contida no Ofício nº 266/2018/DEPREP S / S GT ES / M ,
referente ao Programa Mais Médicos, NUP 25000.048772/2018-91. Quaisquer dúvidas,
contactar os técnicos da Força Tarefa de Ressarcimento pelo telefone (061) 3315-2170 e e-
mail ft.ressarcimento@saude.gov.br. Endereço: Esplanada dos Ministérios-Bloco "G", Anexo
"B", sala 202 - Brasília/DF.

DÁRCIO GUEDES JUNIOR
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

EM MINAS GERAIS
SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

AVISO DE RESCISÃO

Processo nº 25003.013466/2016-41.
A Superintendente Estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais,

face competências subdelegações, resolve rescindir, unilateralmente, a partir de
27/04/2020, o Contrato nº 07/2017 celebrado entre o Ministério da
Saúde/SEMS-MG e a Empresa Service Fernandes Ltda., considerando as razões
consubstanciadas no processo e de acordo com as normas disciplinares da Lei
nº 8.666/1993.

LILINQUIEL FAGUNDES DOS SANTOS SOUZA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
NA PARAÍBA

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 - UASG 250027

Nº Processo: 25018000282202039. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta
mais vantajosa para a contratação de serviços de de transporte, em caráter permanente, aferidos
por quilômetro rodado, incluindo combustíveis, insumos inerentes à contratação e motoristas
devidamente habilitados para atender as necessidades da Superintendência Estadual do
Ministério da Saúde na Paraíba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 15/05/2020 das 08h00 às 12h00 e
das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Duarte da Silveira, 610 - Centro, Centro - João Pessoa/PB ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/250027-5-00001-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 15/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/06/2020 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ANA PAULA PIRES FONSECA GUIMARAES
Administradora

(SIASGnet - 14/05/2020) 250027-00001-2020NE999999

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
NO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2020 - UASG 250028

Nº Processo: 25023000574202001. Objeto: Contratação de serviços de locação de veículos com
motorista, visando atender as necessidades de deslocamentos da Superintendência Estadual
do Ministério da Saúde - SEMS/PR, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/05/2020 das
09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Candido Lopes, 208 - 4. Andar - Salas
401/402 - Curitiba/pr, Centro - Curitiba/PR ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/250028-5-00003-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 15/05/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
28/05/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ISABEL CRISTINA HUPALO
Pregoeira Sems/pr

(SIASGnet - 14/05/2020) 250028-00001-2019NE000003
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

NO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL Nº 3/2020

Processo nº 25001.006126/2020-61
A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro publica

edital de processo seletivo simplificado, com a finalidade de contratar, no máximo, 4.117
(quatro mil, cento e dezessete) profissionais, com base no inciso I do art. 2.º da Lei n.º
8.745, de 1993, conforme Portaria Interministerial n.º 11.259, de 05/05/2020, publicada
no DOU n.º 88, pág. 44, Seção 1, de 11/05/2020, de acordo com o quadro abaixo.

As contratações serão feitas por tempo determinado, no prazo máximo de 06
(seis) meses, com base no art. 4.º, inciso I, da supracitada lei, podendo ser prorrogado
pelo prazo necessário à superação da situação da calamidade pública, desde que a
vigência do contrato total não exceda dois anos.

. Escolaridade Classificação da
At i v i d a d e

Carga Horária
Semanal:

Remuneração
Mensal

N.º de
Vagas

. NS Médico Especializado 24h R$ 11.000,00 1.137

. NS Enfermagem 40h R$ 3.500,00 996

. NI Técnico de Enfermagem 40h R$ 2.000,00 865

. NS Atividades de Gestão e

Manutenção Hospitalar
(Superior)

40h R$ 3.000,00 604

. NI Atividades de Suporte em
Gestão e

Manutenção Hospitalar
(Intermediário)

40h R$ 1.700,00 515

. T OT A L : 4.117

. Exceto: Assistente Social (30hrs), Fisioterapeuta (30hrs), Fonoaudiólogo (30hrs),
Odontólogo (30hrs), Técnico em Radiologia (24hrs), Terapeuta Ocupacional (30hrs) e
outros cargos que possuam legislação específica.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. O (a) candidato (a) deverá realizar sua inscrição no período de

16/05/2020 a 24/05/2020, impreterivelmente, na página eletrônica
http://www.nerj.rj.saude.gov.br/digad/UsuarioProfissional/UsuarioLogin.aspx.

1.2. O (a) candidato (a) deverá preencher todos os campos solicitados no
formulário, anexando ao final seu currículo para avaliação.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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1.3. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo esta Superintendência do direito de excluir do
processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta
e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

1.4. A forma de avaliação de dará por análise curricular.
1.5. Estará de acordo que os dados informados no ato desta inscrição,

poderão ser utilizados para aproveitamento em outras plataformas de seleção do
Governo Federal.

2. DA CONVOCAÇÃO
2.1. A convocação do candidato selecionado será realizada via endereço

eletrônico cadastrado no ato da inscrição, sendo de inteira responsabilidade do
candidato a verificação de seu e-mail e atualização deste se for o caso.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA A CONTRATAÇÃO
3.1. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
3.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da

contratação;
3.3. Apresentar os documentos que se fizerem necessários por ocasião da

contratação;
3.4. Cumprir as determinações deste Edital;
3.5. Estar devidamente inscrito neste Processo Seletivo.
4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO
4.1. O candidato deverá apresentar, necessariamente, original e cópia (não

sendo necessária cópia autenticada) dos seguintes documentos, no dia, agendado no ato
de Convocação: (considerando a possibilidade de recebimento da documentação por e-
mail e a assinatura do contrato não presencialmente):

a) Carteira de Identidade;
b) CPF e Comprovante de sua situação REGULAR (retirado no site da Receita

Fe d e r a l ) ;
c) Última Declaração de Imposto de Renda COMPLETA junto com o

comprovante de entrega na Receita Federal;
d) Número de inscrição no PIS ou PASEP;
e) Certificado de reservista ou comprovante de dispensa da corporação;
f) Título de eleitor e comprovante da última eleição (2 turnos) ou declaração

de quitação eleitoral (emitida no site do TSE);
g) Certidão de nascimento, casamento ou declaração de união estável;
h) Comprovante de residência atual que esteja no nome do candidato;
i) Comprovante de Escolaridade ou Diploma exigido para o exercício do cargo,

devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério
da Educação (MEC);

j) Registro em órgão de classe e comprovante do Conselho que conste
situação REGULAR, quando necessário;

k) Carteira de Trabalho (registro de série, qualificação civil, e data do
primeiro emprego);

l) Comprovante de conta bancária (nº de agência e conta). Obrigatório ser
conta corrente (não será aceito conta conjunta);

m) Tipagem Sanguínea e Fator RH;
n) Laudo de capacidade laborativa fornecido por médico do SUS pela Rede

Pública;
o) 1 (uma) Foto 3/4 (três por quatro).
5. DAS ATIVIDADES
5.1. Médico Especializado (Nível Superior)
CARGA HORÁRIA: 24h
Atividades privativas da área da medicina, tais como efetuar consultas e

exames médicos especializados; emitir diagnósticos; prescrever medicamentos; prestar
atendimento de urgência e emergência; realizar procedimentos cirúrgicos; planejar e
executar atividades de cuidado paliativo; emitir laudos; atuar no suporte à vida ou
suporte de sistemas e órgãos em pacientes em estado crítico; e, realizar as atribuições
de Médico e demais atividades inerentes ao exercício da profissão.

5.2. Enfermagem (Nível Superior)
CARGA HORÁRIA: 40h.
Atividades de planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar o processo e

os serviços de assistência de enfermagem, além de coordenar e avaliar as atividades
técnicas e auxiliares de enfermagem na unidade; prestar assistência direta aos pacientes
de maior complexidade técnica; atuar nos programas de prevenção e controle
sistemático de infecção hospitalar; atuar em programas de segurança do paciente; e
realizar demais atividades inerentes ao cargo, observando os protocolos clínicos
predefinidos.

5.3. Técnico de Enfermagem (Nível Intermediário)
CARGA HORÁRIA: 40h.
Atividades de prestar assistência ao Enfermeiro no planejamento,

programação e orientação das atividades de enfermagem; prestar cuidados diretos de
enfermagem; atuar na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar e nos
protocolos de segurança do paciente; prestar cuidados de enfermagem no pré e pós
operatórios; circular em sala de cirurgia e instrumentar; executar atividades de
desinfecção e esterilização; organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos
plantões; e, realizar demais atividades inerentes ao cargo.

5.4. Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar (Nível Superior)
CARGA HORÁRIA: 40h (Salvo cargos que possuam legislação específica)
Atividades de suporte técnico na assistência voltada para as práticas

terapêuticas, nutricionais e de reabilitação; e, administrativas relacionadas ao
gerenciamento de processos, pessoas, materiais e equipamentos.

5.5. Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar (Nível
Intermediário)

CARGA HORÁRIA: 40h (Salvo cargos que possuam legislação específica)
Atividades de suporte técnico aos Serviços de Apoio Diagnóstico e

Terapêutico, e administrativas nas áreas de gestão de pessoas, suprimentos,
comunicação, patrimônio, jurídico e demais serviços de apoio administrativo; além do
atendimento aos usuários; e, execução de outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Não serão contratados candidatos que:
6.1.1. Ocupem cargo efetivo ou emprego permanente em órgão ou entidade

da Administração Pública Federal Direta e Indireta, conforme Lei 8.745/93, art. 6.º, §1.º,
inciso II.

6.1.2. Participem de gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada, exerça o comércio, exceto na qualidade de acionista,
cotista ou comanditário, conforme Lei 8.112/90, art. 117, inciso X.

6.2. Não possuam compatibilidade de horários, exigida no inciso XVI do art.
37 da Constituição Federal, a ser analisada, comprovada e atestada por setor
responsável da Unidade solicitante da contratação.

6.3. Poderá ser considerado desistente o candidato que após convocado não
se manifestar no prazo estipulado no e-mail de convocação.

6.4. O contrato por prazo determinado extinguir-se-á sem direitos a
indenizações:

I- Pelo término do prazo contratual;
II- Por iniciativa da Administração Pública;
III- Por iniciativa do contratado por escrito, com 30 (trinta) dias de

antecedência.
6.5. Os casos omissos deste edital e as decisões que se fizerem necessárias

serão resolvidos pela Divisão de Gestão Administrativa da Coordenação-Geral da
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro
(DIGAD/SEMS/RJ).

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020
JONAS ROZA

Superintendente

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 71/2020 - Pregão Eletrônico - SRP n.º 49/2020;
Processo: 25000.197273/2019-15.

. Item Descrição
do

Objeto

Unidade
de

Fo r n e c i m e n t o

Quantidade
Máxima

Anual

Preço
Unitário

(R$)

Preço
Total
(R$)

. 1 LEVONORGESTREL 0,75MG Blister 1.905.328 0,5920 1.127.954,1760

Partes: DLOG/SE/MINISTÉRIO DA SAÚDE X Empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A. Vigência: 14.05.2020 a 14.05.2021

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - UASG 250005

O Ministério da Saúde, por força de determinação judicial, convoca as empresas
interessadas em fornecer, via contratação direta, os seguintes insumos estratégicos para a
saúde: abiraterona acetato, acessório bomba insulina sensor, acessório bomba insulina
transmissor, agulha conector luer lock ou slip, alfa-asfotase, aripiprazol, bevacizumabe,
bosentana, carmelose sódica associada à glicerina, dexpantenol, diazóxido, diltiazem
cloridrato, disopiramida, eltrombopague olamina, empagliflozina, enoxaparina,
flunitrazepam, glimepirida, icatibanto acetato, insulina glargina, levodopa associado a
carbidopa + entacapona, midostaurina, nintedanibe, nivolumabe, ocrelizumabe, octreotida,
óleo de canabidiol, patisirana sódica, quetiapina, reagente para diagnóstico clínico 5,
regorafenibe, rivaroxabana, ruxolitinibe, sertralina, temozolomida, teriparatida, tiopronina
e triptorrelina. Prazo para apresentação das propostas até o dia 22 de maio de 2020.
Instrumento complementar a esta convocação deverá ser solicitado através do endereço
eletrônico: ana.araujo@saude.gov.br e colmer@saude.gov.br.

MERI HELEM ROSA DE ABREU
Coordenadora - Geral de Aquisições de Insumos

Estratégicos para Saúde
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE INSUMOS

ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 - UASG 250005

Nº Processo: 30325. Objeto: Registro de preço para futura aquisição de TESTE REAGENTE
PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-
TREPONEMA PALLIDUM (SÍFILIS), IMUNOCROMATOGRAFIA, conforme descrições
especificadas do Termo de Referência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/05/2020 das
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Esplanada Dos Ministérios, Bloco g
Anexo, Ala a 4º Andar Sala 471, Sof Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/250005-5-00068-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 15/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
27/05/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

GREGORIO BITTENCOURT FERREIRA SANTOS
Administrador / Pregoeiro Oficial

(SIASGnet - 14/05/2020) 250110-00001-2020NE800000

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020 - UASG 250005

Nº Processo: 30337. Objeto: Intenção de registro de preços para aquisição dos insumos
Prednisona 5 MG e 20 MG conforme especificações contidas no Termo de Referência..
Total de Itens Licitados: 2. Edital: 15/05/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59.
Endereço: Esplanada Dos Ministérios, Bloco g Anexo, Ala a 4º Andar Sala 471, Sof Sul -
BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/250005-5-00069-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 15/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 28/05/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

GREGORIO BITTENCOURT FERREIRA SANTOS
Administrador / Pregoeiro Oficial

(SIASGnet - 14/05/2020) 250110-00001-2020NE800000

DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 14 DE MAIO DE 2020

Processo nº 25021.002405/2016-31
O Diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, convoca o Sr. CLEAN

HITLER SANTANA COSTA - CPF nº ***.455.945**, (Ex-Secretário Municipal de Saúde de
Santo Amaro de Brotas/SE), para retirar e atender a notificação contida no Ofício nº.
78/2020/COAUD/CGAUD/DENASUS/SGEP/MS, de 09 de abril de 2020, referente a débitos
constituídos junto ao Ministério da Saúde, apurados na Auditoria nº. 16.539. O não
atendimento no prazo de 15 dias, contados da data de publicação deste, ensejará o envio
do processo de ressarcimento ao Fundo Nacional de Saúde para instauração de Tomada de
Contas Especial. Departamento Nacional de Auditoria - DENASUS, sito SRTVN Qd. 702, Ed.
PO700 5º andar, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70719-040. Quaisquer
dúvidas contactar pelo telefone (061) 3315-7927.

CLÁUDIO AZEVEDO COSTA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 11 DE MAIO DE 2020

Processo nº 25021.002405/2016-31
O Diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, convoca a Sra.

MARIA LA LUCHA TELES MANCILLA - CPF nº ***.159.245-**, (Ex-Secretária Municipal de
Finanças do município de Santo Amaro das Brotas/SE), para retirar e atender a notificação
contida no Ofício nº. 81/2020/COAUD/CGAUD/DENASUS/SGEP/MS, de 09 de abril de 2020,
referente a débitos constituídos junto ao Ministério da Saúde, apurados na Auditoria nº.
16.539. O não atendimento no prazo de 15 dias, contados da data de publicação deste,
ensejará o envio do processo de ressarcimento ao Fundo Nacional de Saúde para
instauração de Tomada de Contas Especial. Departamento Nacional de Auditoria -
DENASUS, sito SRTVN Qd. 702, Ed. PO700 5º andar, Via W5 Norte - Bairro Asa Norte,
Brasília/DF, CEP 70719-040. Quaisquer dúvidas contactar pelo telefone (061) 3315-7927.
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