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EDITAL Nº 24, DE 04 DE ABRIL DE 2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais, constante do inciso II do artigo 448 do Regimento Interno da Secretaria
de Saúde, aprovado pelo Decreto nº 34.213, de 14 de março de 2013, considerando o(s)
Projeto (s) Pedagógico (s) e a Metodologia de Ensino Aprendizagem dos Cursos de Graduação em Enfermagem e em Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) e
o disposto no Decreto nº 23.924, de 18 de julho de 2003, publicado no DODF de 21/07/2003,
que regulamenta a Gratificação de Atividade de Ensino (GAE), instituída pela Lei nº 2.771,
de 19 de setembro de 2001, TORNA PÚBLICA a realização de Processo Seletivo Interno
Simplificado para Formação de Cadastro Reserva de Servidores da Carreira de Enfermeiro e
da Carreira Médica, para o exercício da atividade de Docência, respectivamente, nos Cursos
de Graduação em Enfermagem e em Medicina da ESCS, mantida pela Fundação de Ensino
e Pesquisa em Ciências da Saúde/FEPECS, obedecendo às disposições que se seguem:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Interno Simplificado de que trata o presente Edital, sob a coordenação da Direção Geral da ESCS, objetiva selecionar servidor estável, do quadro efetivo
das Carreiras Enfermeiro e Médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito FederalSES/DF, regido pela Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, que esteja em
plena atuação dentro das Unidades de Atendimento Assistencial da SES-DF, para a atividade
de docência nos Cursos de Graduação em Enfermagem e em Medicina da Escola Superior de
Ciências da Saúde - ESCS.
1.1.1. Não poderá inscrever-se para o processo seletivo de que trata o item 1.1 deste edital,
servidor de contrato temporário, servidor cedido a outros órgãos não pertencente à SES/DF,
bem como o servidor inativo, ainda que ocupe cargo comissionado.
1.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer e certificar-se de que preenche
todos os requisitos exigidos neste edital.
1.2.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições para a seleção estabelecidas neste edital e em outros que vierem a ser publicados.
1.3 Poderão candidatar-se ao referido Processo Seletivo Interno Simplificado servidores com
titulação mínima de especialista, da Carreira de Enfermeiro e da Carreira Médica pertencentes ao quadro efetivo das carreiras profissionais em saúde conforme item 1.1.
1.3.1 Quanto à Carreira Médica conforme especialidade/área de atuação reconhecida da
Tabela do Anexo V.
1.3.2 Quanto à Carreira de Enfermeiro todos os profissionais Enfermeiros em Atividades
Assistenciais da SES/DF.
1.4 O Processo Seletivo Interno Simplificado constará de uma única etapa. A etapa única
será de caráter eliminatório e classificatório mediante Prova de títulos - análise documental
e curricular.
1.5. Dos componentes eliminatório e classificatório:
1.5.1. O componente de caráter eliminatório se dará em função da análise e validação dos
documentos da inscrição conforme item 1.3, item 4 e seus subitens.
1.5.1.1. O componente de caráter classificatório se dará mediante Prova de títulos - análise
documental e curricular. Para efeitos de classificação nesta etapa, o candidato deverá obter no
mínimo 3 (três) pontos de acordo com a pontuação estabelecida no Formulário de Pontuação
(Anexo I) do presente Edital
1.5.1.2. O candidato que obtiver pontuação zero no Grupo I do Formulário de Pontuação
(Anexo I) será eliminado do Processo Seletivo Interno Simplificado.
1.6. A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato o direito ao ingresso
automático na atividade de docência.
1.7. A atividade de docência não é cumulativa ao exercício de cargo comissionado e de
natureza especial.
1.7.1 O servidor de que trata o item 1.1 deste edital e que exerça cargo comissionado ou de
natureza especial no âmbito da SES/DF, no momento da convocação para a atividade de
docência na ESCS, deverá optar pela atividade de docência ou pelo exercício do cargo.
1.8 O servidor quando designado para o exercício da atividade de docência, deverá cumprir
jornada de trabalho de 40 horas semanal, das quais 20 horas serão destinadas para atividades
da docência na graduação e as outras 20 horas na sua unidade de lotação.
1.9 O servidor designado por meio de Portaria para exercer a atividade de docência na ESCS
terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para entrar em exercício na atividade.
1.9.1 Ao entrar em exercício o servidor passará por capacitação conforme item 11 e seus
subitens do presente Edital.
2. DAS ESPECIALIDADES E LOCAL DE TRABALHO
2.1 Poderão concorrer ao presente processo seletivo os servidores de que trata o item 1.1,
observando-se os subitens 1.3.1 e 1.3.2.
3. DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO DOCENTE
3.1 colaborar na elaboração e execução do programa de trabalho da Unidade Educacional a
que tiver sido designado, submetendo à aprovação do Coordenador do Curso;
3.2 apresentar o programa de trabalho da Unidade Educacional a que tiver sido designado,
utilizando estratégias adequadas;
3.3 cumprir o horário de trabalho estabelecido, sendo obrigatória a frequência às atividades
programadas.
3.4 repor as atividades educacionais que não foram executadas, mas previstas no Calendário
Acadêmico, visando o cumprimento da carga horária e dos dias letivos previstos;
3.5 sugerir ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da ESCS medidas necessárias ao
melhor desempenho das atribuições docentes;
3.6 proceder à crítica de avaliação, exames, exercícios, trabalhos e tarefas realizados pelo
estudante;
3.7 entregar a Secretaria de Curso a frequência dos estudantes das atividades programadas e
os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, de acordo com os prazos estabelecidos;
3.8 manter a disciplina durante atividades acadêmicas, atendendo as disposições;
3.9 votar e ser votado para representante de sua classe nos Órgãos Colegiados;
3.10 participar das reuniões e trabalhos dos Órgãos Colegiados a que pertencer e de comissões para as quais for designado;
3.11 participar dos processos avaliativos da ESCS, avaliando e sendo avaliado.
3.12 Conhecer a metodologia utilizada e os objetivos educacionais do Curso conforme a
especialidade a que concorreu.
3.13 Participar de reuniões quando convocado pela Coordenação do Curso de Graduação ao
qual está vinculado e/ou Direção Geral da ESCS.
3.14 Desenvolver atividades acadêmicas;
3.15 Conhecer e cumprir, no que couber, o Regimento da ESCS.
3.16 Registrar frequência diariamente em conformidade com a sua distribuição de escala de
Atividade Docente na respectiva Gerência de Educação;
3.17 Usufruir concomitantemente com o Serviço Assistencial e a Atividade Docente os
afastamentos legais (abono de ponto, licença gala, licença nojo, férias, licença prêmio e
licença médica);

4. DA INSCRIÇÃO
4.1 Local: Coordenação de Processos Seletivos CPS/FEPECS, situada no Setor Médico
Hospitalar Norte, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 01, Edifício FEPECS.
4.2 Período: conforme item 8 do presente Edital.
4.3 Horário: das 8h30 às 11h00 e das 14h30 às 17h.
4.4 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os documentos elencados abaixo, em
um envelope providenciado pelo próprio candidato, devidamente identificado com nome,
matrícula e vaga a que concorre.
4.4.1. Formulário de Inscrição, disponível no endereço eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo, devidamente preenchido e assinado.
4.4.2. Cópia de documento oficial de identidade e do CPF ou equivalente.
4.4.3. Cópia do diploma de conclusão do curso de graduação, registrado e cópia do título de
pós-graduação (Especialista, Mestre ou Doutor), expedido por Instituição de Ensino Superior
credenciada pelo Ministério da Educação/MEC.
4.4.4. Classificação funcional atualizada, extraída do Sistema Único de Recursos Humanos
(SIGRH) por meio da rotina CADRCA07, obtida no Setor de Pessoal ou setor equivalente da
unidade de lotação do candidato. A classificação deverá estar assinada por responsável pelo
Setor de Pessoal da Unidade de lotação do candidato.
4.4.5. Formulário de Pontuação (Anexo I) deste Edital, assinado e preenchido nos termos do
item 6 do presente Edital e seus respectivos subitens, acompanhado de forma organizada da
documentação comprobatória dos títulos declarados e da Declaração de Cópia Autêntica (se
for o caso), disponível no endereço eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/processoseletivo.
4.4.5.1. A cópia dos títulos deverá ser autêntica. A autenticação das cópias deverá se dar de
acordo com o estabelecido no item 6 deste Edital e seus subitens.
4.5 No ato da inscrição, o candidato receberá da Coordenação de Processos Seletivos
CPS/FEPECS o recibo contendo a informação do número total de folhas contidas no envelope e o número de inscrição, disponível para impressão no endereço: www.fepecs.edu.br
link "processo seletivo".
4.5.1. O candidato deverá apresentar o recibo de inscrição, devidamente preenchido e assinado, nos campos destinados ao candidato, em letra de forma legível. O número de
inscrição e a informação de entrega do envelope serão de preenchimento da CPS.
4.5.2. O servidor que receber a documentação fará somente a conferência do número de
folhas contidas no conjunto, sem emitir qualquer juízo de valor em relação à adequação da
documentação às regras deste Edital.
4.6 É vedada a inscrição condicional ou extemporânea, por fax, por via postal e por correio
eletrônico, assim como complementação documental após o ato da inscrição.
4.7 A inscrição poderá ser efetuada por representante legal (procurador) que deverá apresentar procuração específica para esse fim acompanhada de cópia legível do documento
oficial de identidade e do CPF do candidato e do representante legal. As cópias deverão ser
autenticadas em cartório ou autenticadas no ato da inscrição mediante apresentação dos
documentos originais. A procuração e a cópia dos documentos serão retidas.
4.7.1. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestadas pelo seu procurador, arcando com as consequências de eventuais erros de seu
representante no preenchimento dos formulários apresentados.
4.8 A não apresentação de qualquer documento elencado no item 4.4 deste Edital e seus
subitens, ou a apresentação de forma incompleta ou diversa da estabelecida nos mesmos,
implicará a eliminação do candidato.
4.9 Os documentos apresentados não serão, em hipótese alguma, devolvidos.
4.10 A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a entrega da documentação completa
exigida no ato da inscrição.
4.11 As informações prestadas e o preenchimento correto dos formulários de que trata o
presente edital serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Banca Examinadora o direito de excluir do Processo Seletivo Interno Simplificado aquele que não
preencher o formulário de forma completa, correta e legível.
5. DA BANCA EXAMINADORA
5.1 A Banca Examinadora será designada pela Direção Geral da ESCS/FEPECS.
5.1.1. Compete à Banca Examinadora do Processo Seletivo Interno Simplificado:
5.1.1.1. Analisar os documentos entregues pelos candidatos conforme item 4 e subitens e
validar de acordo com o item 6 e seus subitens.
5.1.1.2. Analisar a documentação e pontuar conforme Formulário de Pontuação (Anexo I) e
apresentar a classificação dos mesmos.
5.1.1.3. Elaborar e encaminhar o resultado preliminar do Processo Seletivo Interno Simplificado à Coordenação de Processo Seletivo, obedecendo ao prazo estabelecido no Cronograma de Atividades.
5.1.1.4. Julgar os recursos interpostos contra o resultado preliminar do Processo Seletivo
Interno Simplificado.
5.1.1.5. Elaborar e encaminhar o resultado do Processo Seletivo Interno Simplificado à
Coordenação de Processo Seletivo, obedecendo ao prazo estabelecido no Cronograma de
Atividades.
6. DA SELEÇÃO
6.1. Prova de Títulos de caráter eliminatório e classificatório.
6.1.1. Será feita a análise documental e validação dos documentos da inscrição conforme
item 4 e subitens.
6.1.1.1 Para a Prova de Títulos, será considerada a pontuação estabelecida no Formulário de
Pontuação, (Anexo I) deste Edital, obedecendo às seguintes disposições:
6.1.1.2. A pontuação máxima é de 100 pontos.
6.1.1.3. Só serão considerados, para efeito de pontuação, os títulos efetivamente comprovados, entregues no ato da inscrição e que estejam listados no Formulário de Pontuação
(Anexo I).
6.1.1.4. Títulos de natureza diversa das delimitadas no Formulário de Pontuação (Anexo I)
não serão objeto da Prova de Títulos.
6.1.1.5. Cada título será considerado uma única vez. Caso o título atenda a mais de um
quesito, o candidato deverá escolher aquele que melhor o contemple.
6.1.1.6. O candidato deve preencher as colunas correspondentes à quantidade e a respectiva
pontuação prévia para cada item; ao somatório de pontos em cada grupo; à pontuação total
prévia; e assinar o Formulário.
6.1.1.7. O candidato deve atentar para o número de pontos por título e para a pontuação
máxima para cada item e grupo;
6.1.2. A Banca Examinadora não se responsabilizará por eventuais perdas de pontos em
função da indicação equivocada do candidato
6.1.2.1. O candidato deve entregar os documentos que comprovem os títulos declarados.
6.1.2.2. Os títulos devem estar dispostos e organizados conforme os itens do Formulário de
Pontuação (Anexo I) do presente Edital, por grupo, e conter, no canto superior direito da
página (no posicionamento vertical), a indicação do subitem do grupo a qual estão sendo
apresentadas.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018040600042
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8. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

6.1.2.3. Os títulos organizados em desacordo com a seção anterior, não serão acatadas para
efeito de pontuação.
6.1.2.4. As cópias devem ser legíveis e comprovar a autoria/coautoria dos artigos.
6.1.2.4.1. É facultada a entrega de cópia dos títulos declarados sem autenticação em cartório
ou sem a apresentação de original para autenticação desde que o candidato assine e apresente
a Declaração de Cópia Autêntica, disponível no endereço eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo.
6.1.3. Para comprovação dos Títulos Acadêmicos - Grupo I do Formulário de Pontuação
(Anexo I), o candidato deverá apresentar certificado ou diploma da pós-graduação em nível
de especialização, mestrado e/ou doutorado devidamente registrados.
6.1.3.1. Caso o diploma ou certificado ainda não tenha sido expedido, deverá ser apresentada
documentação comprobatória da homologação da monografia, dissertação ou tese na última
instância regimentalmente prevista na instituição onde realizou o curso e declaração de
conclusão de curso expedida pela instituição de ensino.
6.1.3.2 Se o diploma ou certificado for expedido por instituição estrangeira, somente será
considerado quando revalidado, de acordo com a legislação específica.
6.1.4 Para comprovar a Atividade educacional em ensino superior na área de saúde - Grupo
II do Formulário de Pontuação (Anexo I), o candidato deverá apresentar cópia da Carteira de
trabalho (CTPS) ou declaração expedida pelo órgão/instituição no qual exerceu a atividade,
certificado correspondente ou publicação em diário oficial.
6.1.4.1. O tempo de Preceptoria de Graduação ou do Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde (PET) deverá ser comprovado por meio de certificado.
6.1.4.2. Para comprovação da Produção Científica na Área de Saúde ou Educação nos
últimos cinco anos - Grupo III do Formulário de Pontuação (Anexo I), o candidato deverá
apresentar:
6.1.4.2.1. Livro: cópia da capa, contracapa e ficha catalográfica.
6.1.4.2.2. Capítulo de livro: cópia da capa, contracapa, ficha catalográfica e índice ou página
que comprove a autoria do livro.
6.1.4.2.3. Artigo em revista ou anais de congresso: cópia da capa da revista ou dos anais,
índice ou página que comprove a autoria/coautoria e cópia da primeira página do artigo.
6.1.5 Para comprovar coordenação, instrutoria ou participação em curso promovido por
órgãos da SES-DF ou órgão gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) nos últimos cinco anos
(Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde) - Grupo IV do Formulário de Pontuação (Anexo I), o candidato deverá apresentar:
6.1.5.1. Declaração emitida pelo órgão competente especificando o tipo de atividade, a
respectiva carga horária e o ano.
6.2 Para comprovar a Atividade Técnico-Profissional exercida na SES/DF ou Órgão Gestor
do SUS, Ministério da Saúde, Secretarias de Estado de Saúde e Secretarias Municipais de
Saúde - Grupo V do Formulário de Pontuação (Anexo I), o candidato deverá:
6.2.1. Apresentar declaração emitida pelo Núcleo de Pessoal ou setor equivalente do órgão de
lotação especificando o tempo de atividade hospitalar e/ou de Atenção Básica.
6.2.2 Apresentar declaração emitida pelo Núcleo de Pessoal ou setor equivalente do órgão de
lotação ou cópia de publicações em diário oficial de nomeação e exoneração para cargo de
chefias.
6.2.3. Os Programas de Atenção Primária/Básica considerados para efeito do Formulário de
Pontuação (Anexo I) são os seguintes: Programa Saúde em Casa; Programa/Estratégia Saúde
da Família; Família Saudável; Saúde da Comunidade; Saúde da Criança; Saúde do Adolescente;Saúde da Mulher; Saúde do Adulto; Saúde do Idoso; Saúde Mental; Saúde do
Trabalhador; Saúde Ambiental; Saúde Bucal; Saúde Prisional; Saúde Rural; Triagem Neonatal; Iniciativa Hospital Amigo da Criança; Medicina Natural e Terapêutica de Integração;
Programas Especiais (Hanseníase; Tuberculose; Doenças Sexualmente Transmissíveis e
AIDS) Prevenção de Acidentes e Violências; Comitê de Mortalidade Materna; Comitê de
Prevenção do Óbito Infantil e Fetal; Combate a Asma; Internação Domiciliar e Populações
Vulneráveis.
6.2.4 O candidato será classificado, em ordem decrescente do número de pontos obtidos, em
conformidade com o Formulário de Pontuação (Anexo I).
6.2.5 Como critério de desempate, será considerado o maior número de pontos obtidos
respectivamente nos Grupos I, II, III, IV e V do Formulário de Pontuação. (Anexo I).
Persistindo o empate, terá preferência o candidato de maior idade.
6.2.6. O resultado preliminar da prova de título será disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo, de acordo com o Cronograma das Atividades constante no item 8 deste Edital.
6.2.7. Para recorrer contra o resultado preliminar da avaliação, o candidato deverá proceder
conforme estabelecido no item 7 deste Edital.
6.2.8. O resultado será disponibilizado no endereço eletrônico, http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo obedecendo ao cronograma estabelecido.
7. DOS RECURSOS
7.1 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar do processo seletivo,
no prazo de 1 (um) dia útil contado após a data de divulgação do resultado contra o qual
recorrerá, utilizando o Formulário para Interposição de Recurso, disponível no endereço
eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo.
7.2 O formulário deverá ser entregue, presencialmente, na Coordenação de Processos Seletivos (CPS/FEPECS), situada no Setor Médico Hospitalar Norte, Quadra 03, Conjunto A,
Bloco 01, Edifício FEPECS, no horário das 8h30 às 11h00 e das 14h30 às 17h.
7.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, sendo este devidamente fundamentado e documentado. Recursos inconsistentes, em formulário diferente
do exigido e (ou) fora das especificações estabelecidas neste Edital, serão indeferidos.
7.4 O recurso cujo teor seja desrespeitoso será preliminarmente indeferido.
7.5 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de
recurso.
7.6 A interposição de recurso poderá ser feita por representante legal (procurador) que deverá
apresentar procuração específica para esse fim acompanhada de cópia legível do documento
oficial de identidade e do CPF de ambos, representante legal e candidato. As cópias deverão
ser autenticadas em cartório ou autenticadas no ato da inscrição mediante apresentação dos
originais. A procuração e a cópia dos documentos serão retidas.
7.7 O candidato que interpuser recurso por meio de procuração assume total responsabilidade
pelas informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros de seu representante.
7.8 O resultado do recurso será divulgado até 2 (dois) dias após o fim do prazo para
interposição de recurso.

9. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
9.1 O resultado final do presente processo seletivo será encaminhado a Direção Geral da
ESCS que o submeterá à homologação pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito
Federal e Presidente da FEPECS e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, em
conformidade com o Cronograma das Atividades constante no item 8 deste Edital e divulgado no endereço http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo
10. DA CONVOCAÇÃO
10.1 Os candidatos aprovados, nos termos do item 1.7, estabelecido no presente Edital,
poderão ser convocados, a se apresentar à Gerência de Gestão de Pessoas na FEPECS,
localizada no SMHN Quadra 03, Conjunto A, Bloco I - Edifício FEPECS, Asa Norte, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados após a data da convocação.
10.2 No ato da apresentação o candidato assinará Termo de Compromisso (Anexo VII) na
Gerência de Gestão de Pessoas/UAG/FEPECS, no qual se comprometerá com as atribuições
e obrigações do docente, previstas no item 3 e subitens do presente Edital, bem como o
artigo 120 do Regimento da ESCS.
10.3 O candidato convocado que não comparecer, nos moldes estabelecidos, será considerado
DESISTENTE do processo seletivo.
10.4 O candidato convocado exercerá a atividade de docência no Curso de Graduação em
Enfermagem ou no Curso de Graduação em Medicina de acordo com a metodologia adotada
pela ESCS e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC).
11. DA CAPACITAÇÃO
11.1 Com o objetivo de integrar o docente recém selecionado à metodologia da ESCS,
visando favorecer a futura prática docente, será realizado Curso de Iniciação à Prática
Docente em Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem, que acontecerá após designação
do candidato, durante a escala da Atividade Docente na ESCS, com carga horária de 40 horas
presenciais e 20 horas à distância.
11.1.1 O Curso de Iniciação à Prática Docente em Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem na ESCS será planejado e executado pelas Coordenações dos Cursos de Graduação
da ESCS, sob o acompanhamento da Direção Geral da ESCS.
11.1.2. As Coordenações dos Cursos de Graduação da ESCS irão coordenar a equipe de
docentes/facilitadores responsáveis pela realização do curso e correção do portfólio.
11.1.3. O curso será realizado nas Unidades e nos cenários de prática da ESCS, em Brasília,
Distrito Federal.
11.1.4. Será computada falta ao candidato nas atividades do Curso de Iniciação à Prática
Docente em Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem na ocorrência de atrasos superiores a 15 (quinze) minutos do horário de início da atividade.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 A íntegra deste Edital e demais publicações relativas a este processo seletivo estarão
disponíveis no endereço eletrônico: http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo
12.2 Quaisquer alterações nas instruções fixadas neste Edital só poderá ser feita por meio de
publicação em Diário Oficial do Distrito Federal.
12.3 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esta seleção, os quais poderão ser consultados no quadro
de aviso da CPS/FEPECS e no endereço eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo.
12.4 O descumprimento de quaisquer das instruções estabelecidas neste Edital implicará a
eliminação do candidato.
12.5 O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 2 (dois) anos a contar da data
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado.
12.6 É vedada a participação, no presente processo seletivo, de pessoa que participará de
qualquer ato, fase, rotina ou procedimento relacionado aos preparativos para a realização do
certame. Tal vedação é extensiva ao cônjuge, companheiro ou parente por consanguinidade
até o terceiro grau ou por afinidade.
12.7 É vedado o fornecimento de declaração de participação no Processo Seletivo Interno
Simplificado, podendo o candidato comprová-la por meio da publicação no DODF.
12.8 Será concedida a GAE, instituída pela Lei nº 2.771/2001 e regulamentada pelo Decreto
n° 23.924/2003, ao servidor com disponibilidade de 20 horas da carga horária para exercer
a função de docente na ESCS, obedecendo a titulação (Especialista, Mestre ou Doutor)
apresentada no momento da inscrição.
12.9 A designação do servidor da SES/DF, selecionado no presente processo seletivo para
exercer a atividade de docência na ESCS, não gera vínculo empregatício com a FEPECS,
mantenedora da Escola.
12.10 A carga horária do docente está definida na declaração constante do Anexo II deste
Edital, tendo como atribuições as especificadas no Decreto nº 23.924/2003, que regulamenta
a GAE, e o Regimento da ESCS.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018040600043

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

ITEM
1
2
3
4
5
6

ATIVIDADE
Período de Inscrição
Data provável para divulgação do Resultado Preliminar.
Data provável para interposição de recurso contra o resultado preliminar da
Prova de títulos.
Data provável para resultado dos recursos impetrados.
Data provável para divulgação do Resultado classificação da prova de título.
Data prevista para homologação do resultado final do Processo Seletivo Interno Simplificado.

PERÍODO
17 a 19/04/2018
30/04/2018
02/05/2018
08/05/2018
11/05/2018
18/05/2018
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12.11 Se constatada, a qualquer momento, a existência de declaração ou documento falso, o
candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo, mesmo que o Edital de
Homologação do Resultado Final já tenha sido publicado, e, estará sujeito as sanções legais
cabíveis.
12.12 Os Anexos e formulários constantes neste Edital estarão disponíveis no endereço
eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/processo-seletivo
12.13 O prazo para impugnação do presente Edital será de 2 (dois) dias úteis após a
publicação.
12.14 Os casos omissos serão analisados pela Direção Geral da ESCS e decididos pelo
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e pelo Presidente da FEPECS.
HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA
ANEXOS (disponíveis no endereço eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/processoseletivo
ANEXO I
FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO
ANEXO II
DECLARAÇÃO
ANEXO III
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE RECURSO REFERENTE AO PROCESSO
SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO PARA DOCENTE
ANEXO IV
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
ANEXO V
TABELA DE ESPECIALIDADES E UNIDADES DE LOTAÇÃO
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CÓPIA AUTÊNTICA
ANEXO VII
TERMO DE COMPROMISSO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Inciso X, do Artigo 2º, da PORTARIA nº. 116, de 01 de
setembro de 2005, publicada no DODF nº. 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as
empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 81
da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para assinatura da Ata de Registro de Preços
nº 311/2017 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco
"A", SUAG, CEP 70.770-200:
Ata nº 311/2017, PROCESSO 060.004.054/2017 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA;
CAMP MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP; EMEDCAL COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, METHABIO FARMACÊUTICA DO BRASIL
LTDA; PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
MARUCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 110/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição regular do medicamento Acido Zoledronico - Soluçao Injetavel
5mg/100ml (Frasco 100ml) 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 nº: 00060-00129461/2017-04. Total de 14 itens (ampla
concorrência e cotas reservadas às ME/EPP). Valor Estimado: R$ 2.720.452,54. Edital e
cadastro das propostas: a partir de 06/04/2018. Abertura das propostas: 18/04/2018, às
09h00min, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado no site (sem ônus) ou no endereço (com ônus): SAIN - Setor de Áreas Isoladas
Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1° andar, sala 83, Central de Compras
da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 111/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição de medicamentos cloreto de sódio e outros em sistema de registro de
preços, para atender às necessidades da Secretaria de Estado de Saúde/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital, conforme especificações e
quantitativos constantes no Anexo I do Edital, para ampla concorrência, cota e exclusivo
ME/EPP. Processo SEI nº 00060-0025618/2017-13. Valor Estimado: R$ 6.881.493,35. Total
de 15 itens (Cadastro das Propostas: a partir de 06/04/2018). Abertura das Propostas:
18/04/2018 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, Central de
Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
CERIZE HELENA SOUZA SALES
Pregoeira

Nº 66, sexta-feira, 6 de abril de 2018

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 04/2018
A Pregoeira da Central de Compras/DAQ/CODCOMP/SUAG/SES-DF comunica que, no
Pregão Eletrônico por SRP nº 04/2018, sagraram-se vencedoras: BSB CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EPP- CNPJ: 04.246.726/0001-60, 3(R$ 23,8800);
BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, CNPJ: 11.934.368/0001-43, 1(R$
20,0000), 2(R$ 20,0000), 4(R$ 20,0000), 5(R$ 20,0000), 6(R$ 20,0000), 7(R$ 20,0000),
8(R$ 15,0000), 9(R$ 15,0000), 10(15,0000). Perfazendo o valor total licitado de R$
143.013,6400.
CERIZE HELENA SOUZA SALES
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 58/2018.
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 58/2018, sagraram-se vencedoras as
(empresas, itens, valores) FARMACE IND. QUÍMICO - FARMACÊUTICA CEARENSE
LTDA - CNPJ: 06.628.333/0001-46, 02/03 R$ 0,4400; NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 11.034.934/0001-60 , 04/05 R$ 0,1022; CM HOSPITALAR
S.A - CNPJ: 12.420.164/0009-04, 06/07 R$ 267,20; UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A - CNPJ: 60.665.981/0009-75, 08/09 R$ 7,49, 10/11 R$ 3,56. Os itens 07
e 09 restaram desertos e o item 01 foi fracassado. Informo que os itens 03, 05, 07, 09 e 11,
foram cancelados no sistema, porém os quantitativos foram adquiridos em atendimento ao
item 3.5.6 do Edital Perfazendo valor total licitado R$ 5.135.658,80.
LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 68/2018
A Pregoeira da Central de Compras/DAQ/CODCOMP/SUAG/SES-DF comunica que, no
Pregão Eletrônico por SRP nº 68/2018, restou deserto.
CERIZE HELENA SOUZA SALES
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 74/2018- UASG 926119
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 74/2018, sagrou-se vencedora a
(empresa, itens, valores): SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:
12.927.876/0001-67, item 01 (R$ 1,8900). Perfazendo o valor total licitado de R$
15.120,00.
MERITA SIMIONE BORGES

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2018
Processo: 0090-001021/2017 - Espécie: Extrato do Contrato de Prestação de Serviços nº
004/2018-SEMOB/DF, Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE
ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL e a URBTEC TM - ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA Objeto: O presente Contrato tem
por objeto a contratação de serviços técnicos de consultoria especializada para a elaboração
de Estudo de Transporte Urbano (Demanda, Carregamento e Viabilidade Econômica) do
Corredor de BRT do Projeto Nova Saída Norte .PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto
contratual será executado de acordo com o estipulado neste documento, bem como o estabelecido no Edital de Convite nº 02/2018, 5658017, no Projeto Básico, 4789544, e na
proposta da CONTRATADA, 6199625, constante do processo indicado no preâmbulo deste,
que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante do presente Contrato. Valor
total da Contratação: R$ 99.989,00 (noventa e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais).
Nota de Empenho: 2018NE00089 no valor de R$ 99.989,00 (noventa e nove mil, novecentos
e oitenta e nove reais) - Emitida em: 22/03/2018 - Unidade Orçamentária: 26.101 - Programa
de Trabalho: 26.122.6216.3711.6192 - Natureza da Despesa: 33.90.35 - Fonte de Recursos:
100. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua assinatura. Data
de assinatura: 04/04/2018. Signatários: Pelo Distrito Federal - Fábio Ney Damasceno; pela
Contratada - Gustavo Taniguchi.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 113-00000060/2018-00. Interessado: CAESB. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Objeto do Processo: despesa com o
fornecimento de água e tratamento de esgoto referente ao mês de abril/2018. O Diretor Geral
do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25,
caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo
diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso
XXIV do Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão
de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB. Em, 06 de março de 2018. Engº MÁRCIO BUZAR, Diretor Geral.
Processo: 113-00001743/2018-76. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R$204,85(duzentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Objeto do
Processo: Despesa com a Taxa de Análise de Licença Ambiental O Diretor Geral do
DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25,
caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo
diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso
XXIV do Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão
de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de INSTITUTO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM.
Em, 04 de abril de 2018, MÁRCIO BUZAR, Diretor Geral.

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 112/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição em sistema de registro de preços de material de ÓRTESES, PRÓTESES
E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) - Ambulatoriais, para atender as demandas da Rede
SES/DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo
SEI: 00060-00187444/2017-83, total de 13 itens (Ampla concorrência) Valor Estimado: R$
912.329,11. Cadastro das Propostas: a partir de 06/04/2018. Abertura das Propostas:
18/04/2018 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.
MERITA SIMIONE BORGES
Pregoeira

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais
regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos de infração foram considerados
regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único,
artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos
veículos relacionados no edital de publicação nº 10/2018, podendo ser interposta a DEFESA
DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, junto a Sede do DER/DF, no setor
de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares - CEP 70.620-030,
Brasília/DF, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma
legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de
infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e o número do

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018040600044

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

