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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 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, nos termos do presente edital, a saber: 
 
DO OBJETO: 

 
01. Chamamento mediante Credenciamento para Contratação de profissionais na área da saúde 

pública 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 da rede hospitalar de saúde do Estado de Sergipe, para o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência e para o Serviço de Remoção Inter-Hospitalar em razão da 
situação pandêmica, respectivamente, dentro das áreas das suas especialidades, dos serviços 
constantes no presente edital. 

 
DO CREDENCIAMENTO 
 

02. Poderão requerer credenciamento, os profissionais que comprovarem, eficazmente, o 
atendimento as condições e requisitos estabelecidos no presente edital. 

03. Os interessados ao credenciamento serão cadastrados e poderão ser chamados pela ordem de 
classificação mediante critérios de titulação e experiência na análise de curriculos no caso de 
expansão de oferta de vagas ou eventual substituição, desde que estejam dentro do período 
exigido. Os Credenciados celebrarão Termo de Credenciamento com o Governo do Estado, no 
qual estão estipulados os direitos e obrigações decorrentes do credenciamento, que se encontram 
regidos pelas normas e condições gerais do edital. 

04. O proponente ao credenciamento deverá, ao apresentar o seu requerimento, aceitar-se ao preço 
básico dos serviços constantes nos Anexos III a VII. 
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DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

 
05. Tendo em vista que a presente seleção tem como objetivo a formação de cadastro de 

profissionais de nível superior e técnico para triagem e atendimento direto ou indireto aos 
pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus, fica vedada a participação e contratação de 
candidatos pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao novo 
Coronavirus (COVID-19), conforme lista abaixo: 
 
I –Não possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e nem completar 60 (sessenta) anos 
até 6 (seis) meses após a data de homologação do processo seletivo emergencial, conforme  
II –Diabetes insulino-dependente; 
III –Insuficiência renal crônica; 
IV -Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou grave, 
tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose; 
V –Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa; 
VI –Imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem uso de 
imunossupressores, conforme regulamentação a ser expedida pela SOST/SEDE; 
VII –Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40; 
VIII –Cirrose ou insuficiência hepática; 
IX -Gestantes ou lactantesde crianças até 1 (um) ano de idade;  
X -Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de 
diagnóstico de infecção por Coronavírus (COVID-19). 
 

DOS REQUISITOS E  ATRIBUIÇÕES 
 

06. 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: 

 
 

Nº 
RECURSOS 
HUMANOS / 

CARGA HORÁRIA 
REQUISITO/ESCOLARIDADE 

1 MEDICO 
PEDIATRA 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido 

pelo Ministério da Educação. Certificado de conclusão de Residência 
Médica em Pediatria, reconhecido pela Comissão Nacional de 

Residência Médica ou Título de especialista em Clínica Pediátrica, 
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina ou cursando o último ano de 

Residência Médica em Pediatria ou experiência comprovada em 
atendimento hospitalar em pediatria, de no mínimo 01 ano. 
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2 
MÉDICO 

PEDIATRA SALA 
DE PARTO 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido 

pelo Ministério da Educação. Certificado de conclusão de Residência 
Médica em Pediatria, reconhecido pela Comissão Nacional de 

Residência Médica ou Título de especialista em Clínica Pediátrica, 
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina ou experiência comprovada em 

atendimento ao Recém nascido em sala de parto em maternidade de 
risco habitual ou alto risco, de no mínimo 01 ano. 

3 MÉDICO 
NEONATOLOGISTA 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido 

pelo Ministério da Educação. Certificado de conclusão de Residência 
Médica em Neonatologia, reconhecido pela Comissão Nacional de 

Residência Médica; ou Título de especialista em Neonatologia, 
reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina ou cursando o último ano de 

Residência Médica em Neotatologia ou Pediatra com experiência 
comprovada em assistência ao RN em sala de parto de alto risco ou 

cuidados críticos ao RN de alto risco de no mínimo 01 ano. 

4 MÉDICO CLINICO 
GERAL 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido 

pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho 
Regional de Medicina. 

5 MÉDICO 
INTESIVISTA 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido 

pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência 
Médica em Medicina Intensiva, reconhecido pela Comissão Nacional 

de Residência Médica; ou Título de especialista em Medicina 
Intensiva, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado 

no Conselho Regional de Medicina; ou experiência comprovada de 
atuação em terapia intensiva (mínimo de 1 ano) e registro profissional 

no Conselho Regional de Medicina. 

6 MÉDICO 
EMERGENCISTA 

Diploma registrado de graduação de nível superior em Medicina 
emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro ativo no 

respectivo conselho de classe. 

7 MÉDICO 
OBSTETRA 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 
Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido 

pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência 
Médica em Ginecologia e Obstetricia, reconhecido pela Comissão 

Nacional de Residência Médica ou Título de especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia, reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira ou cursando o 3 ano de Residência em Ginecologia e 

Obstetricia. e registrado no Conselho Regional de Medicina 

8 MÉDICO 
INFECTOLOGISTA 

Diploma registrado de graduação de nível superior em Medicina, 
acrescido de especialização em Infectologia ou residência na área, 

emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

9 MÉDICO 
PNEUMOLOGISTA 

Diploma registrado de graduação de nível superior em Medicina, 
acrescido de especialização em Pneumologia ou residência na área, 

emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 
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10 ENFERMEIRO 
GENERALISTA 

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

reconhecido pelo Ministério da Educação e registro profissional no 
Conselho Regional de Enfermagem 

11 
ENFERMEIRO 

TERAPIA 
INTENSIVA 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 
Enfermagem, fornecido por instituição de ensino superior, 
reconhecido pelo Ministério da Educação; Residência em 

Enfermagem na área de Terapia Intensiva, reconhecida pelo 
Ministério da Educação e/ou Conselho Regional de Enfermagem; ou 
Curso de pós graduação lato ou stricto sensu em Enfermagem na área 
de Terapia Intensiva, reconhecido pelo Ministério da Educação e/ou 
Conselho Regional de Enfermagem; ou experiência comprovada de 

atuação em terapia intensiva de, no mínimo, 1 ano e registro 
profissional no Conselho Regional de Enfermagem. 

12 ENFERMEIRO 
OBSTETRICIA 

Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em 
Enfermagem, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação, acrescido de especialização em Enfermagem Obstétrica e 

registro no conselho de classe 

13 
ENFERMEIRO DE 

URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 

Diploma registrado de graduação de nível superior em Enfermagem, 
emitido por instituição reconhecida pelo MEC, e registro ativo no 

respectivo conselho de classe. 

14 FARMACÊUTICO 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 

Farmácia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC e registro profissional no Conselho Regional de Farmácia. 

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. 

16 PSICÓLOGO 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 

Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC  e registro profissional no Conselho Regional 

17 BIOMÉDICO 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 
Biomedicina ou Farmacêutico-bioquímico, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo MEC, com habilitação em 
Análises Clínicas ou Microbiologia  e registro profissional no 

Conselho Regional de Biomedicina ou Farmácia. 

18 FISIOTERAPEUTA 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em 
Fisioterapia, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido 

pelo Ministério da Educação; acrescido de registro profissional no 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e 

experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área de 
fisioterapia respiratória. 

19 NUTRICIONISTA 

Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Nutrição, 
fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo 
Ministério da Educação, acrescido de registro profissional no 

Conselho Regional de Nutrição. 

20 TERAPÊUTA 
OCUPACIONAL 

Diploma, devidamente registrado, de curso superior de graduação em 
Terapia 

Ocupacional, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e registro no conselho de classe. 

21 TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, 
fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da 
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Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico em 
Enfermagem; e registro profissional no Conselho Regional de 

Enfermagem. 

22 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 
URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

Certificado registrado de conclusão de curso técnico de Enfermagem 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro 

ativo no respectivo conselho de classe. 

23 TÉCNICO DE 
FARMÁCIA 

Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, 
fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da 
Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico de Farmácia e 

registro profissional no Conselho Regional de Farmácia. 

24 TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO 

Certificado, devidamente registrado, de curso de ensino médio, 
fornecido por instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da 
Educação; Certificado de conclusão de curso Técnico de Laboratório 

e registro profissional no Conselho Regional de Farmácia. 

25 TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

Certificado de conclusão do segundo grau e certificado de conclusão 
de 

curso técnico em Radiologia, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, e registro no respectivo conselho de classe. 
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 Os credenciados deverão desempenhar as seguintes atribuições: 
 
 

Nº 
RECURSOS 
HUMANOS / 

CARGA HORÁRIA 
ATRIBUIÇÕES 

1 MEDICO 
PEDIATRA 

Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na 
área de medicina conforme sua especialidade, emitindo diagnóstico, 

prescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a 

saúde e o bem-estar do paciente. 

2 
MÉDICO 

PEDIATRA SALA 
DE PARTO 

Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na 
área de medicina conforme sua especialidade, emitindo diagnóstico, 

prescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a 

saúde e o bem-estar do paciente. 

3 MÉDICO 
NEONATOLOGISTA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; prestar assistência médica 
específica às crianças no primeiro ano de vida, examinando-as e prescrevendo 
cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua 

saúde; atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em crianças que 
estão em estado crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento 
intensivo e monitorado; realizar e orientar cuidados intensivos a crianças em 

estado crítico;  planejar  e  executar  atividades  de  cuidado paliativo; realizar as 
atribuições de Médico e demais atividades inerentes. 

4 MÉDICO CLINICO 
GERAL 

Prestar assistência na área médica específica e executar as demais atividades na 
área de medicina conforme sua especialidade, emitindo diagnóstico, 

prescrevendo medicamentos e/ou tratamentos adequados, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica conforme a especialidade, para promover a 

saúde e o bem-estar do paciente. 

5 MÉDICO 
INTESIVISTA 

 Atuar em Unidades de Terapia Intensiva Adulto; efetuar exames médicos; 
emitir diagnósticos; prescrever medicamentos, atender as consultas e Inter 
consultas, emitir pareceres e relatórios, de acordo com a especialidade e 

protocolos definidos pela instituição, e demais atribuições inerentes à 
especialidade. 

6 MÉDICO 
EMERGENCISTA 

Trabalho médico de regulação e intervenção em saúde para o atendimento das 
situações de urgência e emergência provenientes dos chamados, através do 

número nacional de urgências 192, de acordo com os protocolos do serviço e 
regulamento técnico da Política Nacional de Atenção às Urgências - PNAU, 
avaliando todos os casos, definindo condutas e acompanhando as ocorrências 

até a sua finalização,  em conformação com as ofertas da Rede Estadual de 
Urgência considerando os níveis de complexidade e as necessidades dos 

pacientes;  atuar na equipe de intervenção na unidade de suporte avançado de 
vida realizando avaliação clínica e intervenções terapêuticas sob supervisão da 
regulação médica de urgências para a reanimação e estabilização do  paciente  
acometido  das  urgências  clínicas,  cirúrgicas  traumáticas e não traumáticas,  

obstétricas, psiquiátricas,  neonatológicas  e  quaisquer  outras  causas  externas,  
inclusive  com atendimento pré-hospitalar móvel,  desde o local do evento e 

transporte do paciente através  de  Ambulâncias  de  Suporte   Avançado;  
assistência  integral  nas  remoções assistidas, preencher as fichas de 

atendimentos dos pacientes, fazer relatórios médicos, participar de reuniões e 
ações educativas propostas pelo serviço. 



7 
 

7 MÉDICO 
OBSTETRA 

 Efetuar exames médicos; emitir diagnósticos; prescrever medicamentos; 
assistência ao pré-parto e puerpério; realização de partos normais e cirúrgicos, 
aplicando recursos de medicina; atuar em equipe multidisciplinar garantindo a 
assistência em clínica ampliada preferencialmente em regime de trabalho que 

favoreça a vinculação com o paciente e a família, de acordo com a especialidade 
e protocolos definidos pela instituição. Realizar consulta de pré-natal de alto 
risco; orientar as pacientes com relação a fatores de riscos; solicitar exames e 

orientar tratamentos, segundo os protocolos de atendimento; registrar seu 
atendimento no prontuário e no cartão da gestante a cada consulta; encaminhar 

as pacientes para unidades de referência quando necessário; participar das 
atividades educativas da unidade, como, grupos de gestantes e demais 

atribuições inerentes à especialidade. 

8 MÉDICO 
INFECTOLOGISTA 

Atuar em todas as unidades do hospital; efetuar exames médicos; emitir 
diagnósticos; prescrever 

medicamentos; atender as consultas e interconsultas, emitir pareceres e 
relatórios, de acordo com a especialidade e protocolos definidos pela instituição, 

e demais atribuições inerentes à especialidade. 

9 MÉDICO 
PNEUMOLOGISTA 

Atuar em todas as unidades do hospital; efetuar exames médicos; emitir 
diagnósticos; prescrever 

medicamentos; atender as consultas e interconsultas, emitir pareceres e 
relatórios, de acordo com a especialidade e protocolos definidos pela instituição, 

e demais atribuições inerentes à especialidade. 

10 ENFERMEIRO 
GENERALISTA 

 Administrar equipe de Enfermagem no desempenho de atividades de prestação 
de cuidados integrais, com base nas rotinas da sistematização de assistência de 

Enfermagem, às pacientes sob sua responsabilidade. Acompanhar e avaliar 
pacientes nas unidades de terapia intensiva. Desempenhar atividades de 
gerenciamento de Enfermagem em unidades de internação e as demais 

atribuições previstas no contrato. 

11 
ENFERMEIRO 

TERAPIA 
INTENSIVA 

 Administrar equipe de Enfermagem no desempenho de atividades de prestação 
de cuidados integrais, com base nas rotinas da sistematização de assistência de 

Enfermagem, às pacientes sob sua responsabilidade. Acompanhar e avaliar 
pacientes nas unidades hospitalares em geral. Desempenhar atividades de 

gerenciamento de Enfermagem em unidades de internação e as demais 
atribuições previstas no contrato. 

12 ENFERMEIRO 
OBSTETRICIA 

 Administrar equipe de Enfermagem no desempenho de atividades de prestação 
de cuidados integrais, com base nas rotinas da sistematização de assistência de 

Enfermagem, às pacientes sob sua responsabilidade. Acompanhar e avaliar 
pacientes em pré-parto, trabalho de parto e puerpério. Desempenhar atividades 

de gerenciamento de Enfermagem em unidades de internação e as demais 
atribuições previstas no contrato. 

13 
ENFERMEIRO DE 

URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA 

Desenvolver todas as funções de enfermagem de acordo com a Lei do exercício 
profissional, supervisão de enfermagem na central de regulação das urgências, 
atendimento de enfermagem necessário para a reanimação e estabilização do  

paciente  acometido  das  urgências  clínicas,  cirúrgicas  traumáticas,  
obstétricas, psiquiátricas,  neonatológicas  e  quaisquer  outras  causas  externas,  

inclusive  com atendimento pré-hospitalar móvel,  desde o local do evento e 
transporte do paciente através  de  Ambulâncias  de  Suporte   Avançado;  
assistência  integral  nas  remoções assistidas; supervisão, organização, 

planejamento e acolhimento de todos os quadros caracterizados   urgências   
agudas   e   crônicas   agudizadas   e   demais   atribuições previstas na Portaria 
nº 2048 GM/MS, de 5 de novembro de 2002, da política nacional de atenção às 

urgências. Participar das reuniões e ações educativas propostas pelo serviço. 
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14 FARMACÊUTICO 

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, 
controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área 
farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, 
imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises 

clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de 
políticas de medicamentos; orientar sobre uso de produtos e prestar serviços 
farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras 
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos 
animais; realizar preparação, produção, controle e garantia de qualidade, 

fracionamento, armazenamento, distribuição e dispensação de radiofármacos; 
realizar demais atividades inerentes ao cargo. 

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 

16 PSICÓLOGO 

 Realizar avaliação psicológica, psicoterapia individual e em grupo, atendimento 
psicológico individualizado ao paciente e ao familiar, orientação e 

acompanhamento psicológico ao paciente e familiar nos hospitais; encaminhar 
funcionários para atendimento externo; ser referência técnica e contribuir na 

definição de projetos terapêuticos de pacientes que demandam 
acompanhamento, e demais atribuições definidas em contrato. 

17 BIOMÉDICO 

Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o 
saneamento do meio ambiente, realizar serviços de radiografia, excluída a 

interpretação, atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de 
radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado, coleta 

de amostras biológicas para realização dos mais diversos exames, como também 
supervisionar os respectivos setores de coleta de material biológicos, planejar e 
executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de sua 

especialidade profissional, utilizar recursos de Informática, executar outras 
tarefas de   mesma natureza e   nível de   complexidade associadas ao ambiente 

organizacional nas áreas da saúde. 

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. 
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19 NUTRICIONISTA 

Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); 
planejar, organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; 
fornecer assistência dietética e promover educação nutricional aos pacientes 

internados, identificar pacientes com perda de peso, redução do apetite, 
patologias e cuidados específicos com a alimentação. Acompanhar o processo 

de produção de alimentos e solicitação de dietas, monitorar o estado nutricional 
dos pacientes e garantir o cuidado personalizado, integrar a equipe 

multidisciplinar formada por médico, farmacêutico, enfermeiro, assistente 
social, e outros. Realizar, efetuar controle higiênico-sanitário; participar de 

programas de educação nutricional; atuar em conformidade ao manual de boas 
práticas. 

20 TERAPÊUTA 
OCUPACIONAL 

Realizar ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas 
utilizando-se de protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional. 

Orientar usuários, familiares e responsáveis. Realizar avaliação funcional no 
desempenho de tarefas. Realizar 

atendimentos individuais e/ou em grupo, conforme a necessidade. Definir 
materiais necessários às 

atividades conforme o plano de tratamento e patologia. Desenvolver atividades 
pertinentes da sua área de atuação no campo da Saúde Pública. 

21 TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

Auxiliar o Enfermeiro na realização de procedimentos, compor a equipe 
multidisciplinar na assistência ao paciente, auxiliar demais profissionais da 

equipe na realização de procedimentos sobre a supervisão do enfermeiro, bem 
como auxiliar no desenvolvimento de programas de saúde. Prestar assistência de 

enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo interno e externo da unidade, 
conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar das 
atividades nos programas específicos desenvolvidos na Secretaria de Estado da 
Saúde; executar e auxiliar na supervisão e no controle de material permanente, 
de consumo e no funcionamento de equipamentos; colaborar na elaboração de 
relatórios; realizar levantamento de dados para o planejamento das ações de 

saúde; participar de reuniões, treinamentos e reciclagem; proceder ao registro de 
dados estatísticos e dos procedimentos realizados; preparar pacientes para 
consultas, exames e tratamentos; observar, reconhecer e descrever sinais e 

sintomas; ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle 
hídrico, fazer curativos, nebulização; executar tarefas referentes a conservação e 

aplicação de vacinas; colher material para exames laboratoriais; executar 
atividades de desinfecção e esterilização; orientar pacientes no pós consulta; 

executar outras atribuições afins. 

22 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 
URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

Exercer atividades de enfermagem de nível técnico de acordo com a Lei do 
exercício profissional, no atendimento Pré-Hospitalar Móvel, integrando sua 
equipe, prestando atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, pediátricas, 
neonatológicas, traumáticas, obstétricas, psiquiátricas e por causas externas 
desde a cena do evento e nas Unidades de Suporte Avançado, Unidades de 
Suporte Básico, e Motolâncias. Realizar desinfecção dos equipamentos e 

materiais de Suporte Básico e Avançado de Vida, manutenção da limpeza e 
preservação dos materiais e equipamentos presentes na Unidade de Suporte 

Básico e Avançado, Unidades de Remoção Assistida, participar das reuniões e 
ações educativas propostas pelo serviço; e as atribuições definidas no contrato 

de trabalho e na Portaria GM nº 2048. 

23 TÉCNICO DE 
FARMÁCIA 

Prestar atendimento no balcão da farmácia, providenciando a entrega de 
medicamentos; receber, conferir e armazenar medicamentos; preencher 

impresso de recebimento de medicamento e efetuar o controle de entrada e 
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saída; fazer o cadastramento de preços dos medicamentos, registro de eventos 
adversos relacionados a fármacos, entre outras atribuições inerentes à 

especialidade. 

24 TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO 

Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar amostras 
do material biológico e realizar exames conforme protocolo. Operar 

equipamentos analíticos e de suporte. Executar, checar, calibrar e fazer 
manutenção corretiva dos equipamentos. Administrar e organizar o local de 

trabalho. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas práticas, 
qualidade e biossegurança. Mobilizar capacidades de comunicação oral e escrita 
para efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho e orientar os pacientes 

quanto à coleta do material biológico. 

25 TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

Processamento da imagem radiográfica, preparação e manipulação de produtos 
químicos de revelação e limpeza de chassis e écrans em radiodiagnóstico; 

prestar atendimento aos clientes, realizando orientação e o posicionamento de 
pacientes e realização de exames em aparelhos de raios X convencional, digital, 

telecomandado, densitometria, raios X móvel, mamografia, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética nuclear e aparelhos arco cirúrgico, e 
trabalhar com biossegurança, zelando pela qualidade das imagens; controlar as 

dosagens recebidas respeitando o princípio ALARA, registrando para o paciente 
a quantidade de incidências e doses de radiação recebidas; manter equipamentos 

e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e 
comunicando ao superior eventuais problemas e demais atribuições e protocolos 

do serviços inerentes à sua função. 
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Obs.: Os candidatos que não apresentarem os comprovantes relativos ao pré-requisito serão 
automaticamente excluídos do processo. 

 
 
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 
 

07. As despesas resultantes dos credenciamentos a que se refere o presente Edital serão cobertas 
pelo orçamento a vigente no exercício de 2020 e seus adendos. 

 
DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA 
 

08. O profissional interessado no credenciamento deverá entregar a Comissão Temporária de 
Credenciamento Portaria nº 74/2020, em dia e hora acima mencionados, mediante recibo, a 
sua documentação e requerimento de credenciamento por meio eletrônico via sistema 
disponibilizado pelo site www.saude.se.gov.br e email rh@saude.se.gov.br 

 
DOS REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO 
 

09. 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: 

 
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 autenticada 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 
 

http://www.saude.se.gov.br/
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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. 

 
DO REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO 
 

10. O requerimento de credenciamento, anexo I, deverá ser enviado digitalizado, em formato 
“.pdf”, para o endereço eletrônico rh@saude.se.gov.br e/ou pelo sistema disponibilizado no 
site www.saude.se.gov.br, com a última folha devidamente assinada e as demais rubricadas, 
contendo os seguintes itens: 
a) Declaração de que se encontra de pleno acordo em credenciar-se para a prestação dos 

serviços profissionais, pelos preços apresentados nas tabelas aprovadas pelo III A VIII e pela carga 
horária selecionada e assinalada na inscrição e indicação do lugar de preferência para execução dos 
serviços; 

b) Declaração de validade do requerimento/proposta pelo prazo mínimo de 180 dias, 
condiconado à atualização de certidões no momento da convocação; 

c) Declaração de que está em pleno acordo, em caráter irrevogável e irretratável, com 
todos os termos do presente Edital. 
 
DO CONTRATO 
 

11. A Administração convocará os profissionais cadastrados no presente Edital, de acordo com a 
necessidade, para assinarem os contratos de credenciamento, no prazo máximo de 5 
(cinco)dias. 

12. O contrato poderá ser rescindido: 
I – por ato unilateral da Administração, nos casos enumerados na alíneas a,b,c e d, 

formalmente motivados em autos de processo, em que se assegurara ao credenciado, o contraditório 
e a ampla defesa: 

a) não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
b) desatendimento as determinações regulares do Secretaria Estadual de Saúde, 

destinadas a regulamentação e desenvolvimento dos serviços profissionais credenciados; 
c) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo Governo de Sergipe, exaradas em processo administrativo; 
d) a ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato: 
II – em qualquer época, por acordo entre as partes, reduzido a termo noprocesso de 

credenciamento, desde que haja conveniência para a Administração; e, 
III – judicial, nos termos da legislação civil pátria. 

 
DO PROCEDIMENTO 
 

13. A documentação e o requerimento de credenciamento deverão ser encaminhados, mediante 
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recibo, a Comissão Temporária de Credenciamente encarregada ao Credenciamento, por 
meio eletrônico a ser divulgado no sitio eletrônico www.saude.se.gov.br 

14. Recebidos os documentos, a Comissão Temporária de Credenciamento verificará se o 
proponente encaminhou todos os documentos solicitados. 

15. A seguir, a Comissão decidira verbalmente e registrará em ata sobre a habilitação dos 
proponentes, considerando automaticamente inabilitado, aquele que deixar de apresentar 
qualquer dos documentos exigidos. A simples irregularidade formal, que não afete o 
conteúdo ou a idoneidade do documento, não será causa de inabilitação. 

16. A inabilitação de que trata esse item, especifica para o presente Credenciamento, em nada 
afetando o profissional em relação a futuros credenciamentos, não implicando, ainda, em 
juízo valorativo sobre sua idoneidade e capacidade profissional. 

17. O proponente considerado inabilitado na forma acima prevista poderá apresentar, por 
escrito, impugnação à Comissão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que a 
referida Comissão deverá decidir sobre a impugnação, em prazo igual. 

18. Ato continuo, a Comissão verificará a conformidade de cada requerimento, em relação aos 
requisitos do Edital. Faculta-se a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase do 
procedimento, a promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a 
instrução do Processo. 

 
DA APRECIACAO DOS REQUERIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 
 

19. Após a apreciação dos requerimentos de credenciamento, a Comissão apresentará relatório 
objetivo e conclusivo ao Gabinete da Secretária de Estado da Saúde, indicando, em ata 
circunstanciada, a relação dos proponentes que tiverem deferidos seus pedidos, para o 
credenciamento profissional para ratificação. 

20. O relatório a que se refere o item anterior deve ser apresentado, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas horas), a contar da última data de recebimento dos requerimentos. 

 
DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

21. Encerrada a fase de recebimento de requerimento da documentação e dos requerimentos de 
credenciamento, o processo será encaminhado ao Secretário Estadual de Saúde que, 
concordando com o relatório, determinara a lavratura dos Termos de Credenciamento. 

22. As obrigações das partes serão traduzidas no contrato padrão. 
23. Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

poderá o Secretário Estadual de Saúde revogar o presente procedimento de credenciamento. 
Poderá ainda, a referida autoridade anulá-lo por ilegalidade,de oficio ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

24. A anulação do presente credenciamento, por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar. A referida nulidade induz a do Termo de Credenciamento. 

25. No caso de desfazimento do presente credenciamento, fica assegurado aos interessados, o 
princípio do contraditório e a ampla defesa. 

26. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente encarregada dos 
credenciamentos, com base nas normas jurídicas e administrativas e nos princípios gerais 
dodireito. 
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27. Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria de Estado de Saúde, localizado à, de 
segunda à sexta feira. 

 
DAS LOCALIDADES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

28. Os candidatos ao credenciamento poderão indicar a localidade de preferência no termo de 
credenciamento, no entanto, salientamos que a preferência não significa vinculação do 
credenciamento ao local escolhido, podendo o credenciado ser convocado para as demais 
localidades pela ordem de classificação por titulação e tempo de serviço. 

29. Seguem abaixo as localidades de prestação de serviços deste credenciamento: 
 
Hospital Regional Dr. Jessé Fontes 
Avenida Raimundo Silveira Souza, 1740, Bairro Lagoas- Estância, Sergipe- CEP-49200-000 
Telefone: (079)3530-3500 
 
Hospital Regional Governador João Alves Filho 
Rodovia Engenheiro Jorge Neto, s/n, bairro Silos, Nossa Senhora da Glória/SE, CEP- 49680-000 
Telefone- (079) 3411-1335 
 
Hospital Dr. Pedro Garcia Moreno Filho 
Avenida 13 de julho, 776, bairro Centro, Itabaiana, CEP- 49500-000 
 
Hospital Regional De Própria-São Vicente de Paula 
Rua Elmiro Costa, s/n, Própria/ SE, CEP- 49900-000 Telefone: (079) 3322-6500 
 
Hospital Regional José Franco Sobrinho 
Rua A-13, s/n, Conjunto Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE, 
 
Unidade de Pronto Atendimento de Neópolis 
Rua José Odim Ribeiro, 791, -Neópolis/SE, 
 
Unidade de Pronto Atendimento São Vicente de Paulo 
Avenida João Alves Filho, s/n, Tobias Barreto, CEP- 49300-000 
 
Hospital Da Policia Militar de Sergipe 
Av. Minas Gerais, 1-123 - Dezoito do Forte, Aracaju - SE, 49072-470 
 
 
Hospitais de Urgência de Sergipe (HUSE) 
Avenida Tancredo Neves, 7501, bairro Capucho, CEP- 49095-000 
 
Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe 
R. Campo do Brito, 551 - Salgado Filho, Aracaju – SE 
 
Unidade de Pronto Atendimento Dr. Bernadino Mitidieri 
Avenida Antônio Francisco Viana de Assis, 280, Boquim/SE, CEP-49360-000 Telefone: (079) 
3645-3288/ (079) 3645-3285 
 
Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe 
R. Campo do Brito, 551 - Salgado Filho, Aracaju - SE, 49020-590 
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Unidade de Pronto Atendimento Dr. Bernadino Mitidieri 
Avenida Antônio Francisco Viana de Assis, 280, Boquim/SE, CEP-49360-000 
 
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 
R. Variante Dois, 401-505 - Capucho, Aracaju – SE 
 
Vigilância Epidemiológica/SES 
Centro Administrativo. Av. Augusto Franco - Ponto Novo, Aracaju - SE 
 
Container Simão Dias 
Rua Julio Manoel de Oliveira, S/N - Centro, Simão Dias - SE, 49480-000 
 
Base SAMU Laranjeiras 
Rua da Independencia nº 25,Centro. Laranjeiras – SE 
 
Base SAMU Barra dos Coqueiros 
Rua B, nº 05. Barra dos Coqueiros – SE 
 
Base SAMU Metropolitana - HUSE 
Avenida Tancredo Neves, 7501, bairro Capucho,Aracaju-SE 
 
Base SAMU Siqueira Campos 
Rua Porto Alegre, S/N. Aracaju – SE 
 
Base SAMU Nossa Senhora de Socorro 
Rua L, conjunto João Alves Filho, S/N. Nossa Senhora de Socorro - SE 
 
Base UFS São Cristóvão 
Campuus da Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão-SE 
 
Regional Canindé do São Francisco - SAMU 
Praça Otávio Fernades de Souza, nº 273. Canindé do São Francisco – SE 
 
Regional Itabaiana – SAMU 
Rua Boanerges A. Pinheiro, nº 1266. Itabaiana-SE 
 
Regional Lagarto – SAMU 
Rodovia Rosendo Ribeiro De Souza, nº 564. Lagarto-SE. 
 
Regional Estância – SAMU 
Rua Antônio Reis, nº 40. Bairro Alagoas. Estância –SE. 
 
Regional Propriá –SAMU 
Rua F, quadra 15, Loteamento Bela Vista, nº 136. Propriá-SE. 
 
Aracaju/SE, 09 de Junho de 2020. 
 
 

 Gabriel Santos Santana  
Presidente da Comissão 
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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. 
 
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). 
 
Declaro também que a validade deste requerimento/proposta tem o prazo mínimo de 180 (cento e 
oitenta) dias. 
 
Declaro ainda que estou de pleno acordo, em caráter irrevogável e irretratável, com todos os termos 
do presente edital. 
 
 
Nestes termos, 
 
Pede e espera deferimento. 
 
 
 
Aracaju/SE,xx de xxxxxx de2020. 
 
 

 
 

Interessado CPF 
 
 

LOCALIDADES 
 
 

CONTÊINER DE SIMÃO DIAS
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ANEXO - II 
 

MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO N. /2020 
 
 
 
Termo de Credenciamento que entre sicelebram o Governo do Estado de Sergipe, através da 
Secretaria de Estado da Saúde e o Profissional __________________. 
 
 
 
Por este Instrumento de Credenciamento, que entre si celebramo Governo do Estado de Sergipe, 
através da Secretaria de Estado da Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob onº. xxxxx,  com sed eà  , neste ato  representado constitucionalmente pelo 
Secretário de Estado da Saúde, senhor(a)  , nacionalidade, estado civil, profissão, 
portador (a) do CPF nº., residente e domiciliado nesta cidade,   aqui denominado simplesmente 
CREDENCIANTE; e deoutrolado    , pessoa física, devidamente inscrita 
noCPF nº   , residente e dominciliado á ______, a quem passa a ser 
denominadasimplesmenteCREDENCIADO(A),celebramoCredenciamentoparaprestação 
deServiços de   , que se regera pelas cláusulas e condições a seguir expressas 
de conformidade com o Edital de Credenciamento n. 02/2020: 
 
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO CREDENCIAMENTO: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente credenciamento e firmado deriva do Chamamento Público 
02/2020 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 
 
DO OBJETO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA- O presente termo tem por objeto o   Credenciamentopara   a   prestação 
de serviços nos (setores/cargos/atividades), em razão da situação pandêmica. 
 
 
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
CLÁUSULA TERCEIRA– Os serviços objeto deste credenciamento serão prestados na sede do 
Credenciante ou na região onde for designado ,sob a coordenação e controle da Secretaria de 
Estado da Saúde de Sergipe. 
 
3.1 Todos os custos e materiais necessários à execução dos serviços correrão à conta do 
CREDENCIANTE. 
 
3.2 O CREDENCIADO se compromete a: 
I atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, 
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mantendo-se sempre a qualidade na prestação dosserviços; 
II esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 
oferecidos; 
III respeitar a decisão do paciente em consentir ou recusar prestação de serviços de 
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigaçãolegal; 
IV garantir a confidencialidade dos dados e informações dospacientes; V 
arquivar o prontuário do paciente durante o período previsto emlei; 
VI notificar imediatamente ao CREDENCIANTE eventual alteração nas modalidades de 
atendimento; 
VII facilitar ao CREDENCIANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços 
prestados. 
 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATADO 
 
CLÁUSULAQUARTA–OCREDENCIADO é responsável pela indenização de dano causado ao 
paciente por dolo, culpa, negligência, imperícia ou imprudência, ficando o CREDENCIANTE com 
direito a ação regressiva contra o CREDENCIADO em qualquer hipótese. 
A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da lei n. 8.078, de 11/09/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 
 
PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA QUINTA- o CREDENCIANTE pagará ao CREDENCIADO (A), em contra 
partida a execução dos serviços previstos na clausula 3 deste termo de credenciamento o valor bruto 
mensal estimado   em R$   , perfazendo o total de R$_____. 
§ 1o. - O pagamento da parcela de que trata o caput desta clausula será efetuado ate o dia útil do 
mês subseqüente ao vencido, mediante apresentação de um relatório dos serviços executados pelo 
CREDENCIADO com base nos ANEXOS III A VII, mediante pagamento em folha. 
 
§ 2o. – O CONTRATANTE reserva-se no direito de efetuar o pagamento somente dos dias que 
foram executados a prestação dos serviços ora pactuados, devidamente comprovados pela 
Secretaria de Estado da Saúde. 
 

§ 3o. – Compete a Secretaria de Estado da Saúde a fiscalização do cumprimento efetivo 
deste ajuste, devendo para tanto emitir relatórios mensais, comprovando a eficácia e 
periodicidade do serviço prestado. 
 
REAJUSTES 
 
CLÁUSULASEXTA–O Preço constante na cláusula anterior não será reajustado, conforme 
disposto noedital. 
 
VALOR E DOTACAO ORÇAMENTARIA 
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CLÁUSULA SÉTIMA- A despesa com a execução dos serviços constantes do presente 
credenciamento e estimado em R$ ( ) e correrá no presente 
exercício financeiro a conta da seguinte dotaçãoorçamentária:   
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A recusa injustificada de execução dos serviços ora pactuada importará 
no descredenciamento automático do credenciado, ficando o mesmo sujeito ao pagamento de 
multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor global do ajuste. 
 
VIGENCIA E PRORROGAÇÃO: 
 
CLÁUSULA OITAVA– o presente credenciamento terá de vigência a partir da data da assinatura  
e  180 DIAS término em de do ano em curso, podendo ser rescindido a 
qualquer momento, mediante justificativa prévia e notificação ao credenciado no prazo de 10 dias. 
 
FORO 
 
CLÁUSULA NONA-Fica eleita em comum acordo entre as partes, o foro da Comarca de 
Aracaju/SE,com exclusão de qualquer outro, para dirimir possíveis controvérsias oriundas da 
execução do presente termo; tendo como Gestor deste termo o Sr__ . 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
CLÁUSULADÉCIMA-Este termo de credenciamento para prestação de serviços é regido em 
todos os seus termos, pelas normas aplicáveis à espécie, esgotando seus efeitos tanto que 
satisfeitas mutuamente as obrigações das partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- O extrato deste instrumento deverá ser publicado no 
Diário Oficial do Estado, sendo condição indispensável para sua eficácia. 
. 
E por estarem assim justas e combinadas, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor para que surta os efeitos legais. 
 
Aracaju/SE, xx de xxxxx de 2020. 
 

Secretário de Estado da Saúde 
 
 

Credenciado 
CPF 

 
 

 
Testemunhas: 
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1ª)   
CPFn.  

 
2ª)   
CPFn.  
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