
 
 

ERRATA DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 02/2020 
 

Credenciamento de Profissionais da Área de Saúde 
 

Processo nº 555/2020 
 
 
 

O Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado de Sergipe, faz saber 
aos interessados, que, em consideração ao Estado de Calamidade Pública instalada no Estado de 
Sergipe, bem como a necessidade de atendimento médico em caráter temporária excepcional a fim 
de salvaguardar a situação pandêmica atual e, ainda com base nos termos do art. 37, IX, da 
Constituição Federal de 1988, Medida Provisória nº 922/2020, Portaria Ministerial nº 188/2020 e 
Decreto Estadual nº 40.571/2020, estará disponiblizando, através do email rh@saude.se.gov.br 
informações para inscrição e link de sistema disponibilizado no www.saude.se.gov.br, das 14h do 
dia 17 de junho até as 18 horas do dia 19 de junho de 2020, inscrições chamamento mediante 
Credenciamento para Contratação de profissionais na área da saúde pública. Na presente 
ERRATA iremos proceder as seguintes retificações no instrumento convocatório, a saber: 

 
  
ONDE SE LÊ: 
 
“sem vínculo empregatício de qualquer natureza, para atuação na área de saúde pública 

para o ano de 2020, visando à prestação de serviços nos HOSPITAIS E UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO 24H, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA e SERVIÇO 
DE REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR, em razão da situação pandêmica.” 

 
LEIA-SE: 
 
“sem vínculo empregatício efetivo, resguardado os direitos da Consolidação das Leis 

Trabalhistas, para atuação na área de saúde pública para o ano de 2020, visando à prestação de 
serviços nos HOSPITAIS E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 24H, SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA e SERVIÇO DE REMOÇÃO INTER-HOSPITALAR, 
em razão da situação pandêmica.” 

 
 

 
DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES 
 

01. Os candidatos ocuparão vagas nas unidades HOSPITALARES E DE PRONTO 
ATENDIMENTO 24H DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE, do SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E DO SERVIÇO DE REMOÇÃO INTER-
HOSPITALAR, que serão justificadas pela necessidade temporária do estado de emergência 
em decorrência da pandemia, observada a ordem de classificação com avaliação de 

 



curriculos e experiência preenchidos os seguintes requisitos: 
 

ONDE SE LÊ: 
 

15 ASSISTENTE 
SOCIAL 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 
Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 

pelo MEC e registro profissional no Conselho Regional de Serviço 
Social. 

 
 
 
 
LEIA-SE: 
 

ASSISTENTE 
SOCIAL 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Serviço 
Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
MEC e registro profissional no Conselho Regional de Serviço Social. 

 
Os credenciados deverão desempenhar as seguintes atribuições: 

 
ONDE SE LÊ: 
 

15 ASSISTENTE 
SOCIAL 

Acolher os pacientes das áreas da saúde, coletando informações referentes à sua 
situação de saúde, aos familiares e rede social existente. Prestar informações 
gerais aos pacientes e familiares ou acompanhantes, com base nos boletins 

médicos de informações; contactar familiares quando da internação ou alta do 
paciente, orientar pacientes e familiares quanto às rotinas hospitalares; orientar 
familiares e viabilizar a transferência de pacientes para outros hospitais, alta e 

encaminhar o procedimento referente a óbitos. Ser referência técnica para 
construção de rotinas e papéis nas unidades assistenciais, participando 

ativamente na conformação de projetos terapêuticos que visem a inserção social 
do paciente na rede de serviços do sistema de saúde ou na rede social existente 

 
LEIA-SE 
 

15 ASSISTENTE 
SOCIAL 

Acolher os pacientes das áreas da saúde, coletando informações referentes à sua 
situação de saúde, aos familiares e rede social existente. Prestar informações sociais 

de forma geral aos pacientes e familiares ou acompanhantes; contactar familiares 
quando da internação ou alta do paciente, orientar pacientes e familiares quanto às 

rotinas hospitalares; orientar familiares quanto a transferência de pacientes para outros 
hospitais, alta e encaminhar o procedimento referente a óbitos. Ser referência técnica 

para construção de rotinas e papéis nas unidades assistenciais, participando 
ativamente na conformação de projetos terapêuticos que visem a inserção social do 

paciente na rede de serviços do sistema de saúde ou na rede social existente. 
 
 
 
ONDE SE LÊ: 
 

18 FISIOTERAPEUTA 
Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de 
pacientes. Desenvolver suas atividades de assistência respiratória e motora no 

âmbito hospitalar. Realizar manobras de reexpansão pulmonar e recursos 

 



fisioterapêuticos. Participar dos ajustes e instituição da Ventilação Mecânica, no 
desmame ventilatório e Sapatilha Olympikus Angel Feminina nas extubações. 

Estar apto a realizar outras técnicas a serem utilizadas no tratamento de 
complicações respiratórias advindas do coronavírus e outras patologias. Exercer 

atividades técnico- científicas através da realização de pesquisas, trabalhos 
específicos, organização, participação em eventos científicos e realizar demais 

atividades inerentes ao cargo. 
 
 
 
 
 
 
LEIA-SE: 
 

18 FISIOTERAPEUTA 

Desenvolver suas atividades de assistência respiratória e motora no âmbito hospitalar. 
Realizar manobras de reexpansão pulmonar e recursos fisioterapêuticos. Realizar 

técnicas de higiene brônquica, manobras de reexpansão pulmonar e recursos 
fisioterapêuticos, assim como participar dos ajustes e instituição da ventilação 

mecânica, no desmme ventilatório e nas extubações. Estar apto a realizar outras 
técnicas a serem utilizadas no tratamento de complicações respiratórias advindas do 

COVID-19. 
 
 
 
 
DOS REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO 
 

02. A DOCUMENTACAO deverá conter obrigatoriamente, sob pena de indeferimento 
automático do requerimento do proponente, uma via ou fotocópia autenticada de cada um 
dos documentos em pdf a seguir relacionados, restam excluídos a alínea f e as cópias 
apresentadas não necessitarão de autenticação. 

 
a) Documento de Identidade com CPF, acompanhado de certidão que comprove sua 

regularidade; 
 
b) Comprovante de residência; 
 
c) Curriculum vitae atualizado e assinado; 
 
d) Cópia do diploma e especializações; 
 
e) Certidão do Conselho Regional a que está vinculado; 
 
f) Comprovante de pagamento da anuidade do respectivo conselho; 
 
g) Cópia do NIT (PIS/PASEP); 

 
h) O interessado deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou português com residência 

 



permanente no País, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, nos termos do § 1º, do art.12, 
da Constituição Federal; 

 
i) Interessados de outras nacionalidades deverão comprovar regularidade de situação de 

permanência no Brasil (Lei nº. 6.815/80 e leis posteriores) e apresentar passaporte com visto 
permanente, ou CIE – Cédula de identidade de estrangeiro; 

 
j) O interessado deve estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do 

sexo masculino; 
 
k) O interessado deve estar quite com as obrigações eleitorais. 

ANEXO I 
MINUTA DE REQUERIMENTO 
 

 
NOME, nacionalidade,estado civil, profissão, portador da carteira de identidade ,CPF  , 
residente e domiciliado _____, vem requerer junto à Secretaria de Estado de Saúde de Sergipe, com 
base nas informações contidas via edital de chamamento de credenciamento adquirido junto à 
secretaria, o meu credenciamento para prestação de serviços na área   , conforme 
documentação anexa. 
 
ONDE SE LÊ: 
 
Ao mesmo tempo venho declarar que estou de pleno acordo em credenciar para a prestação de 
serviço profissional, pelos preços apresentados nas tabelas Anexo III A VII (Escolher tabela 
referente ao cargo, carga horária e indicar a localidade de preferência).  
 
 
LEIA-SE 
 
Ao mesmo tempo venho declarar que estou de pleno acordo em credenciar para a prestação de 
serviço profissional, pelos preços apresentados nas tabelas Anexo III A VIII. 
 
(Escolher tabela referente ao cargo, carga horária mínima indicada aos cargos e indicar a localidade 
de preferência).  
 
CARGO: 
CARGA HORÁRIA: 12H, 24 H OU 36H SEMANAIS 
LOCALIDADE DE PREFERENCIA: 
 
Aracaju/SE, 15 de Junho de 2020. 
 
 
 

 Gabriel Santos Santana  
Presidente da Comissão 

 



 

 


	Presidente da Comissão

