
Diário Oficial do Distrito FederalNº 58, segunda-feira, 26 de março de 2018 PÁGINA 43

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 50012018032600043

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

4 ALTERAR a redação do subitem 9.2, que passa a ser a seguinte: 9.2 Os locais, datas e
horários de aplicação da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
http://www.iades.com.br, na data provável de 28 de maio de 2018.".
5 ALTERAR a redação do subitem 10.3, que passa a ser a seguinte: "10.3 Serão con-
siderados classificados na prova objetiva os candidatos que obtiverem pontuação igual ou
superior a 12,5 (doze vírgula cinco) pontos em conhecimentos básicos e 25,0 (vinte e cinco)
pontos em conhecimentos específicos.".
6 ALTERAR a redação do subitem 13.7, que passa a ser a seguinte: "13.7 Se do exame de
recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a
cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as
demais questões da prova de mesmo peso, ou seja:
a) no caso de anulação de questão em conhecimentos básicos, a distribuição da pontuação da
questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos básicos,
mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e
cinco) pontos;
b) no caso de anulação de questão em conhecimentos específicos, a distribuição da pon-
tuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos
específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em
50,0 (cinquenta) pontos.".
7 ALTERAR a redação do subitem 15.5, que passa a ser a seguinte: "15.5 A posse será dada
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação; podendo ser
prorrogada para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes: licença
médica ou odontológica, licença-maternidade, licença-paternidade e(ou) licença para o ser-
viço militar. O exercício do servidor empossado ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da posse.".
8 ALTERAR as datas no Anexo II - Cronograma de Execução e de Divulgação dos
Resultados, que passam a ser as seguintes:
"1.1 10/06/2018 - Aplicação das provas objetivas do concurso público.
2.4.1 10/06/2018, após 21h - Gabaritos preliminares das provas objetivas.
2.4.2 26/06/2018 - Gabaritos finais das provas objetivas.
2.4.3 26/06/2018 - Resultado preliminar das provas objetivas.
2.4.4 16/07/2018 - Resultado final das provas objetivas.
2.4.5 16/07/2018 - Resultado final do concurso público.".

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

EDITAL Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA MÉ4DICA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, delegadas por meio da Portaria nº 118, de 30 de março de 2017, publicada
no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de março de 2007; em conformidade com a Lei
Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012; e em obediência à Decisão nº 1158/2018,
proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal na Sessão Ordinária nº 5023, realizada
em 15/03/2018; TORNA PUBLICA a retificação do Edital nº 06, de 2 de março de 2018,
que estabelece normas relativas à realização do concurso público para provimento de vagas
para especialidades da Carreira Médica, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, conforme
disposto a seguir:
1 INCLUIR o subitem 6.9.6, com a seguinte redação: "O IADES divulgará, no endereço
eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 3 de junho de 2018, o resultado
preliminar da perícia médica".
2 INCLUIR o subitem 6.9.7, com a seguinte redação: "Do resultado preliminar da perícia
médica caberá recurso, que deverá ser preenchido e entregue pelo candidato na CAC-IADES
(ver item 16)no período compreendido de 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado
p r e l i m i n a r. " .
3 ALTERAR a redação do subitem 10.3, que passa a ser a seguinte: "10.3 Serão con-
siderados classificados na prova objetiva os candidatos que obtiverem pontuação igual ou
superior a 12,5 (doze vírgula cinco) pontos em conhecimentos básicos e 25,0 (vinte e cinco)
pontos em conhecimentos específicos.".
4 ALTERAR a redação do subitem 13.7, que passa a ser a seguinte: "13.7 Se do exame de
recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a
cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as
demais questões da prova de mesmo peso, ou seja:
a) no caso de anulação de questão em conhecimentos básicos, a distribuição da pontuação da
questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos básicos,
mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e
cinco) pontos;
b) no caso de anulação de questão em conhecimentos específicos, a distribuição da pon-
tuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos
específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em
50,0 (cinquenta) pontos.".
5 ALTERAR a redação do subitem 15.5, que passa a ser a seguinte: "15.5 A posse será dada
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação; podendo ser
prorrogada para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes: licença
médica ou odontológica, licença-maternidade, licença-paternidade e(ou) licença para o ser-
viço militar. O exercício do servidor empossado ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da posse.".

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

EDITAL Nº 18, DE 22 DE MARÇO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE

CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA
ASSISTÊNCIA PÚBLICA A SAÚDE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, delegadas por meio da Portaria no 118, de 30 de março de 2017, publicada
no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de março de 2007; em conformidade com a Lei
Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012; e em obediência à Decisão nº 1156/2018,
proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal na Sessão Ordinária nº 5023, realizada
em 15/03/2018; TORNA PÚBLICA a retificação do Edital no 05, de 2 de março de 2018,
que estabelece normas relativas à realização do concurso público para provimento de vagas
de nível médio para especialidades da Carreira Assistência Pública a Saúde, do Quadro de
Pessoal do Distrito Federal, conforme disposto a seguir:
1 INCLUIR o subitem 6.9.6, com a seguinte redação: "O IADES divulgará, no endereço
eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 3 de junho de 2018, o resultado
preliminar da perícia médica".
2 INCLUIR o subitem 6.9.7, com a seguinte redação: "Do resultado preliminar da perícia
médica caberá recurso, que deverá ser preenchido e entregue pelo candidato na CAC-IADES
(ver item 16) no período compreendido de 10 (dez) dias úteis após a divulgação do resultado
p r e l i m i n a r. " .

3 ALTERAR a redação do subitem 9.1, que passa a ser a seguinte: "9.1 A prova objetiva será
aplicada na data provável de 10 de junho de 2018, no turno da manhã e com a duração de
4 (quatro) horas.".
4 ALTERAR a redação do subitem 9.2, que passa a ser a seguinte: 9.2 Os locais, datas e
horários de aplicação da prova objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
http://www.iades.com.br, na data provável de 28 de maio de 2018.".
5 ALTERAR a redação do subitem 10.3, que passa a ser a seguinte: "10.3 Serão con-
siderados classificados na prova objetiva os candidatos que obtiverem pontuação igual ou
superior a 12,5 (doze vírgula cinco) pontos em conhecimentos básicos e 25,0 (vinte e cinco)
pontos em conhecimentos específicos.".
6 ALTERAR a redação do subitem 13.7, que passa a ser a seguinte: "13.7 Se do exame de
recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a
cada questão que tiver o seu gabarito anulado será distribuída, proporcionalmente, entre as
demais questões da prova de mesmo peso, ou seja:
a) no caso de anulação de questão em conhecimentos básicos, a distribuição da pontuação da
questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos básicos,
mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em 25,0 (vinte e
cinco) pontos;
b) no caso de anulação de questão em conhecimentos específicos, a distribuição da pon-
tuação da questão anulada será feita única e exclusivamente nas questões de conhecimentos
específicos, mantendo-se a pontuação máxima permitida para esse conjunto de questões em
50,0 (cinquenta) pontos.".
7 ALTERAR a redação do subitem 15.5, que passa a ser a seguinte: "15.5 A posse será dada
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de nomeação; podendo ser
prorrogada para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes: licença
médica ou odontológica, licença-maternidade, licença-paternidade e(ou) licença para o ser-
viço militar. O exercício do servidor empossado ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da posse.".
8 ALTERAR as datas no Anexo II - Cronograma de Execução e de Divulgação dos
Resultados, que passam a ser as seguintes:
"1.1 10/06/2018 - Aplicação das provas objetivas do concurso público.
2.4.1 10/06/2018, após 21h - Gabaritos preliminares da prova objetiva.
2.4.2 26/06/2018 - Gabaritos finais das provas objetivas.
2.4.3 26/06/2018 - Resultado preliminar das provas objetivas.
2.4.4 16/07/2018 - Resultado final das provas objetivas.
2.4.5 16/07/2018 - Resultado final do concurso público.".

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO DE COMPRAS
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES

CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 95/2018 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de material de consumo de LANCETA DESCARTÁVEL USO DO-
MICILIAR, em sistema de registro de preços para atender às necessidades da Secretaria de
Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Processo SEI nº: 00060-00254872/2017-29. 02 itens (ampla concorrência e cota reservada).
Valor Estimado: R$ 73.832,2320. Cadastro das Propostas: a partir de 26/03/2018 Abertura
das Propostas: 06/04/2018 às 10 horas, horário de Brasília, no site www.comp r a s n e t . g o v. b r.
O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN -
Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1° andar, sala
83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA CALDAS
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 96/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição regular do medicamento ACICLOVIR POMADA OFTALMICA 0,03 G/G
BISNAGA 4,5 G e outros em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da
Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do
Edital. Processo SEI:00060-00233524/2017-18, 04 itens (Ampla concorrência) Valor Es-
timado: R$ 103.711,05. Cadastro das Propostas: a partir de 26/03/2018. Abertura das Pro-
postas: 06/04/2018 às 09 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital
encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de
Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1° andar, sala 83/124,
Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

LARISSA ALVIM DE OLIVIERA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 97/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição de material permanente OTOSCÓPIO CLÍNICO em sistema de registro de
preços para atender a demanda das unidades/serviço de Otorrinolaringologia da Rede
SES/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo
SEI:00060-0046244/2017-71, 01 item (Ampla concorrência) Valor Estimado: R$ 15.041,60.
Cadastro das Propostas: a partir de 26/03/2018. Abertura das Propostas: 06/04/2018 às 10
horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se dispo-
nibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte
- Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1° andar, sala 83/124, Central de Compras da
SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

LARISSA ALVIM DE OLIVIERA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 99/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição regular do medicamento MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO)
COMPRIMIDO 10 MG e outros em sistema de registro de preços, para atender às ne-
cessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes
no Anexo I do Edital. Processo SEI:00060-00097321/2017-51, total de 20 itens (Ampla
concorrência, cota reservada e exclusiva à ME/EPP) Valor Estimado: R$ 3.483.628,22.
Cadastro das Propostas: a partir de 26/03/2018. Abertura das Propostas: 06/04/2018 às 09
horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se dispo-
nibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte
- Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1° andar, sala 83/124, Central de Compras da
SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

MERITA SIMIONE BORGES
Pregoeira
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 324/2017

A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 324/2017, sagraram-se vencedoras
as (empresas, itens, valores): EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI - CNPJ: 07.642.426/0001-98, 15 (R$ 0,7139); MULTIFARMA COMERCIAL LT-
DA- CNPJ: 21.681.325/0001-57, 09 (R$ 0,1200). Os itens 04, 05, 06, 08, 14 foram fra-
cassados e os itens 01, 02, 03, 07, 10, 11, 12, 13, 16 restaram desertos. (Alguns dos
quantitativos foram assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão
do subitem 3.5.6 do Edital). Perfazendo o valor total licitado de R$ 412.643,0964.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 29/2018
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 29/2018, sagraram-se vencedoras as
(empresas, itens, valores): NATULAB LABORATÓRIO S.A, CNPJ:02.456.955/0001-83,
itens: 03 (R$ 5,4500) e 18 (R$ 0,0370); SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA,
CNPJ: 02.685.377/0008-23, itens: 08 (R$ 31,9900), 10 (R$ 28,9700), 12 (20,9400), 14 (R$
17,2300) e 16 (11,1500); CM HOSPITALAR S.A, CNPJ: 12.420.164/0009-04, item 01 (R$
1.100,0000); A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ:
12.664.453/0003-63, itens: 24 (R$ 0,0330) e 25 (R$ 0,0330); MEDCOMERCE COMER-
CIAL DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:
37.396.017/0006-24, itens: 29 (R$ 113,8000) e 31 (R$ 1.899,2400; CRISTÁLIA PRO-
DUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51, item: 27 (R$
3,9800); COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67.729.178/0004-91,
item 06 (R$ 0,0180). Perfazendo o valor total licitado de R$ 26.905.507,70. Os itens 02, 04,
07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 26, 28 e 30 foram cancelados e os itens 05, 20, 21, 22, ,23 e 32
restaram desertos. (Alguns dos quantitativos foram assumidos pelas vencedoras da ampla
concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.6 do Edital).

JULIANA ARAÚJO E SOUZA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 40/2018
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 40/2018, sagraram-se vencedoras as
(empresas, itens, valores): GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A-CNPJ:
03.485.572/0001-04, 01 (R$ 0,6180); NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LT-
DA - CNPJ: 06.629.745/0001-09, 18 (R$ 11,9800), 27 (R$ 1,7800); NDS DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 11.034.934/0001-60, 34 (R$ 0,1567); CM HOS-
PITALAR S.A - CNPJ: 12.420.164/0009-04, 05 (R$ 255,0000), 14 (R$ 302,0000), 16 (R$
31,0000); HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA - CNPJ:
17.174.657/0001-78, 08 (R$ 1,7600); PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS EIRELI - CNPJ: 21.297.758/0001-03, 30 (R$ 1,3500); COSTA CAMARGO COM. DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 36.325.157/0001-34, 03 (R$ 23,3000), 10
(R$ 29,3000); MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITARES - CNPJ: 37.396.017/0006-24, 20 (R$ 1.599,9900); CRISTALIA PROD U TO S
QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 44.734.671/0001-51, 12 (R$ 19,4900);
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91, 22 (R$
12,0600). Os itens 02, 04, 09, 11, 13, 17, 19, 24, 28, 31, 33 e 35 foram fracassados e os itens
06, 07, 15, 21, 23, 25, 26, 29 e 32 restaram desertos. (Alguns dos quantitativos foram
assumidos pelas vencedoras da ampla concorrência, conforme previsão do subitem 3.5.6 do
Edital). Perfazendo o valor total licitado de R$ 50.886.705,0402.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 49/2018
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 49/2018, sagraram-se vencedoras as
(empresas, itens, valores): ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA - CNPJ: 12.432.995/0001-49, 01 (R$ R$ 74,3063), 02 (R$ 1,2800), 03 (R$
5,2150), 04 (R$ 2,8447). Perfazendo o valor total licitado de R$ 102.182,9940

CERIZE HELENA SOUZA SALES

CONTROLADORIA SETORIAL DA SAÚDE

5ª COMISSÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR

EDITAL DE CITAÇÃO
A Presidente da 5ª Comissão de Processo Disciplinar, sediada no SAIN Parque Rural,
Edifício sede da Secretaria de Estado de Saúde, Bloco "B", subsolo, Asa Norte, Brasília/DF,
instituída pela Portaria nº 378, de 11 de agosto de 2017, publicada no DODF nº 161, de 22
de agosto de 2017, do Senhor Chefe da Unidade Setorial de Correição Administrativa da
Controladoria Setorial da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
alterada pela Portaria n.º 10, de 24 de janeiro de 2018, publicada no DODF nº 06, de 26 de
janeiro de 2018, republicada no DODF n.º 35, de 21 de fevereiro de 2018, do Senhor
Controlador Setorial da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e
designada pela Portaria nº 49, de 20 de dezembro de 2017, publicada no DODF nº 244, de
22 de dezembro de 2017, do Senhor Controlador Setorial da Saúde da Secretaria de Estado
de Saúde do Distrito Federal, para apurar os fatos contidos no processo nº
00060.00222539/2017-51, RESOLVE na forma do Artigo 238, parágrafo 3º, da Lei Com-
plementar nº 840 de 23 de dezembro de 2011, CITAR, pelo presente EDITAL, a servidora
RENATA SANCHEZ FRANCO VASCONCELOS, Matrícula funcional nº 162.994-8, ocu-
pante do cargo de Enfermeira, integrante do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal, que se acha em lugar incerto e não sabido, para comparecer
perante esta Comissão, que funciona no endereço acima referido, com a finalidade de tomar
ciência dos autos do Processo Disciplinar nº 00060.00222539/2017-51, PAD n.º 178/2017,
onde figura como acusada. Fica ainda, cientificada de que, convocada pelo presente EDI-
TAL, se não se apresentar, o processo prosseguirá seu trâmite, nos termos do artigo 238, §
4º da Lei Complementar nº 840/2011.

PATRÍCIA AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

EDITAL Nº 2 - PSS/RP2/SES-DF/2018, DE 7 DE MARÇO DE 2018.
A DIRETORA-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS),
mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), vinculada à
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), no uso de suas atribuições
regimentais e em conformidade com o disposto na Portaria/SES-DF nº 106, de 30/6/2016,
publicada no DODF em 6/7/2016; RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado final do Processo
Seletivo Público Simplificado para Ingresso nos Programas de Residência em Área Pro-
fissional da Saúde - Modalidade: Multiprofissional, mediante as condições estabelecidas
neste edital, conforme a seguir. / 1 DO RESULTADO DEFINITIVO DOS CANDIDATOS
APROVADOS E CLASSIFICADOS NAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA OS PRO-
GRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL. A relação dos candidatos se en-
contra na seguinte ordem: Programa de Residência, Área de Formação, número de inscrição,
nome completo, pontuação final no processo seletivo e ordem de classificação no Programa
de Residência/Área de Formação. / 1.1 SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. / 1.1.1
FONOAUDIOLOGIA (244): 200100006, ANA PAULA ABREU CARNEIRO DE OLI-
VEIRA, 71, 1; 200100057, ELIZA PAULA DO CARMO ARAUJO DOS SANTOS, 69, 2.
/ 1.1.2 SAÚDE COLETIVA (240): 200100010, RENATA PEREIRA DE JESUS, 81.5, 1;
200100103, MIQUEIAS WALLISOM RODRIGUES MELO, 78, 2. / 1.2 TERAPIA IN-
TENSIVA (ATENÇÃO AO PACIENTE CRÍTICO ADULTO). / 1.2.1 ODONTOLOGIA
(286): 200100035, AMANDA MUNIZ PEREIRA, 81.5, 1; 200100044, ANA PAULA OLI-
VEIRA DE ARAUJO, 76.5, 2; 200100055, LUCAS COSTA HAIDAR, 76.5, 3; 200100074,
JOSE WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA PINTO, 75, 4; 200100030, ANDERSON JOSE
GOMES FERREIRA, 73.5, 5; 200100122, DANIELLE LIMA DE ARAUJO, 73.5, 6;
200100052, SAMARA RIBEIRO DOS REIS, 73.5, 7; 200100033, ELISAMA DE SOUZA
GUERREIRO, 72.5, 8. / 2 DOS CANDIDATOS AUSENTES / 2.1 Candidatos ausentes no
dia de aplicação de provas. / 2.1.1 Os candidatos com os números de inscrição relacionados
não fizeram a prova aplicada em 25/2/2018: 200100009; 200100116. / 3 DA CONVO-
CAÇÃO PARA A MATRÍCULA EM 1a CHAMADA / 3.1 Os candidatos relacionados no
item 1 ficam convocados para a matrícula em 1a (primeira) chamada. / 4 DAS DIS-
POSIÇÕES FINAIS / 4.1 A relação dos candidatos e respectiva pontuação final no processo
seletivo encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico http : / / w w w. i a -
d e s . c o m . b r.

MARIZE LIMA DE SOUSA HOLANDA BIAZOTTO
DAR-319/2018.

EXTRATO DO EDITAL Nº 03, DE 19 DE MARÇO DE 2018
A DIRETORA SUBSTITUTA DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASILIA
(ETESB), mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS),
vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Escolar, aprovado pela Subsecretaria de Plane-
jamento e Inspeção de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SE/DF), torna pública a realização de Processo Seletivo para formação de Banco de Dados
de Instrutor para as atividades teóricas e atividades das Práticas Profissionais em Serviço -
PPS e Coordenador Técnico para o Curso Técnico em Hemoterapia, da Escola Técnica de
Saúde de Brasília (ETESB/FEPECS) - Seleção 2018, de acordo com as normas estabelecidas
neste Edital. 1. O presente processo destina-se a selecionar servidor estável e ativo, nos
termos do item 1.1.1, do quadro de pessoal e de cargo de provimento efetivo, da Secretaria
de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), regido pela Lei Complementar nº 840, de
23 de dezembro de 2011, para formação de Banco de Dados de Instrutor para as atividades
teóricas e atividades das Práticas Profissionais em Serviço - PPS e Coordenador Técnico para
o Curso Técnico em Hemoterapia, da Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB. 2. O
Valor a ser pago ao instrutor e coordenador técnico pelos serviços prestados encontra-se
estabelecido no item 4 deste Edital e seus subitens. 3. O presente Processo Seletivo constará
de Prova de Títulos, de caráter classificatório e eliminatório, de acordo com a pontuação
estabelecida no Formulário de Pontuação, constante nos Anexos I e II do presente Edital. 4.
Os candidatos serão convocados para as atividades de instrutoria e de coordenação técnica de
acordo com a ordem de classificação contida no Edital de Homologação do resultado final e
a necessidade da ETESB. 5. O Edital encontra-se disponível na integra no endereço ele-
trônico www.fepecs.edu.br, link "Processo Seletivo". PATRÍCIA BRITO MONTEIRO

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Considerando a existência de direito adquirido pelos credores;
Considerando que o crédito orçamentário foi descentralizado para pagamento das despesas de
exercícios anteriores;
Considerando ser a saúde dever do Estado;
Considerando, por fim, que o valor constante nos autos se trata de despesa de exercício
anterior, não processada na época própria, enquadrando-se, portanto, no art. 37 da Lei
4.320/1964 e no art. 22 do Decreto 93.872/1986. RECONHEÇO, com fulcro no art. 86 do
Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal e o Decreto n° 37.594,
publicado no DODF nº 166, de 01 de setembro de 2016, a dívida dos processos e empresas
relacionados abaixo, tendo em vista tratar-se de despesas referentes aos exercícios de 2010 a
2014, na Unidade Orçamentária 23.901.

PROCESSO CREDOR VA L O R
PROGRAMA DE TRABALHO - 10.122.6002.8517.7261
00060.00029670/2018-21 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRA-

SÍLIA - CEB
R$ 453.619,88

00060.00038821/2018-32 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRA-
SÍLIA - CEB

R$ 1.308.141,33

00060.00013872/2018-42 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRA-
SÍLIA - CEB

R$ 723.839,81

0060.010.083/2016 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRA-
SÍLIA - CEB

R$ 246,63

0060.010.092/2016 COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRA-
SÍLIA - CEB

R$ 293.624,14

TO TA L R$ 2.779.471,79

Em 23 de março de 2018
JOÃO CARLOS DE AGUIAR NASCIMENTO

Diretor Executivo do Fundo


