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VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de
Estado de Saúde, HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA; pela Empresa CLAUDIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS. TESTEMUNHAS: Juliana Cavalcanti de
Carvalho e Paula Borges Ribeiro.
PROCESSO: 060.003.897/2016. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 160/2016.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n° 160/2016B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A, CNPJ nº 02.357.251/0001-53. OBJETO: aquisição de material médico hospitalar.
ITEM ADJUDICADO: 01, 02, 03 e 04. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1.743.663,60
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2016. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, HUMBERTO LUCENA
PEREIRA DA FONSECA; pela Empresa PATRICIA DE PAULA SANTOS. TESTEMUNHAS: Juliana Cavalcanti de Carvalho e Paula Borges Ribeiro.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Subsecretaria de Administração Geral/SES-DF comunica a abertura da Dispensa de Licitação nº 119/2016-Núcleo de Judicialização/SES, tipo menor preço, em caráter emergencial, para contratação de INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Procedimento ocorrerá nos
termos da Lei nº 8.666/93 e do Termo de Referência - DISAM/SAS/SES. Processo no 0060000.674/2016. O recebimento das propostas juntamente com as documentações originais ou
cópias autenticadas em envelope lacrado, será até às 17h00min, do dia 27 de outubro de
2016. Endereço: Setor Áreas Isoladas Norte - Parque Rural S/N, 1º andar, Sala 115 (Núcleo
de Judicialização) - Brasília/DF - CEP 70.770-200.
MARUCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Subsecretaria de Administração Geral/SES-DF comunica a abertura da Dispensa de Licitação nº 121/2016-Núcleo de Judicialização/AJL/SES, tipo menor preço, em caráter emergencial, para aquisição de medicamento: NINTEDANIBE (ESILATO) CAPSULA 150 MG.
Procedimento ocorrerá nos termos da Lei nº 8.666/93 e do Termo de Referência NJUD/SES. Processo nº 0060-007.207/2016. O recebimento das propostas juntamente com
as documentações originais ou cópias autenticadas em envelope lacrado, será até às
17h00min, do dia 25 de outubro de 2016. Endereço: Setor Áreas Isoladas Norte - Parque
Rural S/N, 1º andar, Sala 115 (Núcleo de Judicialização) - Brasília/DF - CEP 70.770-200.
MARUCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
EDITAL Nº 25, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDENTE
DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso "X", do artigo 448, do Regimento Interno da Secretaria
de Estado de Saúde, aprovado pelo Decreto nº 34.213/2013 e o art. 9º da Lei nº 2.676/2001,
considerando o Processo Seletivo Interno Simplificado para Formação de Banco de Dados de
Servidores ativos e efetivos, da Carreira Médica da SES-DF para o exercício da atividade de
Docência no Curso de Graduação em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde
(ESCS), objeto do Edital nº 09, de 13 de agosto de 2015, publicado no DODF nº 157, de 14
de agosto de 2015, págs. 100 a 107, RESOLVE:
1. Prorrogar o prazo de validade do Processo Seletivo por mais 01(um) ano, a partir de 19
de outubro de 2016, em conformidade com o Item 10.6 do Edital nº 09, de 13 de agosto de
2015, publicado no DODF nº 157, de 14 de agosto de 2015 e Edital nº 14, de 16 de outubro
de 2015, publicado no DODF nº 201, de 19 de outubro de 2015, págs. 30 a 31.
HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA
EDITAL Nº 26, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E PRESIDENTE
DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso "X" do art. 448 do Regimento Interno da Secretaria de
Saúde, aprovado pelo Decreto 34.213, de 14 de março de 2013, e o art. 9º da Lei nº 2.676,
de 12 de janeiro de 2001 e artigo 26, inciso I, Anexo III, do Decreto nº 26.128/2005, torna
pública a realização de Processo Seletivo de Preceptores para os Cursos de Graduação da
Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS/FEPECS) - Seleção 2016/2, conforme dispõem
a Portaria nº 20, de 31 de janeiro de 2008, publicada no DODF de 26 de fevereiro de 2008,
que aprova o Regulamento Interno de Preceptoria dos Cursos de Graduação da ESCS/FEPECS, e a Portaria/SES-DF nº 15, de 26 de janeiro de 2010, publicada no DODF, de 29 de
janeiro de 2010, que define os Campos de Práticas de Ensino-Aprendizagem dos Cursos de
Graduação da ESCS/FEPECS, de acordo com as normas estabelecidas neste edital:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A Preceptoria de Graduação é o suporte das atividades de ensino e de práticas de
Unidades Educacionais dos Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde:
Medicina e Enfermagem.
1.2. O presente processo seletivo destina-se a selecionar servidor ativo, nos termos do item
1.2.1, 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 a atividade de Preceptoria no âmbito das Unidades de Saúde da
SES/DF, dos Cursos de Graduação da ESCS/FEPECS, no exercício de 2017, podendo ser
prorrogável por mais um ano, conforme necessidade dos Cursos.
1.2.1. O servidor, de que trata o item 1.2, deve exercer a carga horária de 20 (vinte) ou 40
(quarenta) horas semanais de trabalho; pertencer à Carreira Médica; à Carreira de Enfermeiro
ou a Carreira de Assistência Pública à Saúde/Especialista em Saúde - Fisioterapeuta e possuir
especialidade, conforme exigência da vaga a que concorre; estar lotado nas Superintendências das Regiões de Saúde Centro-Norte, Centro-Sul, Oeste, Sudoeste, Norte, Leste;
Hospital de Base do Distrito Federal-HBDF, Serviço de Assistência Móvel de UrgênciaSAMU, Hospital de Apoio de Brasília-HAB, Hospital São Vicente de Paulo; e exercer suas
atividades funcionais no local e período estabelecido para a vaga a que concorre, conforme
delimitado no Anexo I deste Edital.
1.3. A atividade de Preceptoria de Graduação ocorrerá dentro da carga horária semanal de
trabalho do servidor.
1.4. O Processo Seletivo constará de Prova de Títulos, de caráter classificatório, de acordo
com a pontuação estabelecida no Formulário de Pontuação constante no Anexo II do presente
Edital.
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2. DAS VAGAS
2.1. As vagas para Preceptoria dos Cursos de Graduação da ESCS/FEPECS estão especificadas no Anexo I, delimitadas por unidade de saúde/SES, lotação interna, cargo,
especialidade (caso haja), local de execução das atividades e período (turno e dias da semana
de realização das atividades de Preceptoria), num total de 201 (duzentas e uma) vagas.
2.2 O candidato deverá escolher, no ato da inscrição, apenas uma opção de vaga, sob pena
de ser eliminado.
2.2.1. O candidato somente poderá concorrer à vaga existente para a carreira a que pertence,
a especialidade (caso haja), o local e período de execução de suas atividades funcionais,
conforme delimitado no Anexo I deste Edital.
2.2.2. O candidato que tiver duas ou mais matrículas no cadastro funcional da SES/DF, só
poderá concorrer com uma matrícula.
2.2.3. O turno de trabalho e a escala de serviço do candidato deverão ser compatíveis com
a opção de vaga escolhida no ato da inscrição, conforme delimitadas no Anexo I do presente
Edital, devidamente comprovados por meio da Classificação funcional (CADRCA07) e
Declaração emitida pela chefia imediata de que tratam os itens 7.4.4 e 7.4.5 do presente
Edital, respectivamente.
2.3. Os candidatos classificados fora do número de vagas, delimitado no Anexo I, formarão
cadastro reserva, podendo, observada a necessidade, a ordem de classificação, a validade do
processo seletivo e atentando para as vagas estabelecidas no presente Edital, ser designados
para o exercício da atividade de Preceptoria de Graduação.
2.3.1. O cadastro reserva se dará de acordo com a opção de vaga para a qual o candidato
concorreu.
3. DAS ATRIBUIÇÕES E DA AVALIAÇÃO DO PRECEPTOR DE GRADUAÇÃO
3.1. Conhecer a metodologia utilizada, os objetivos educacionais e a estrutura das atividades
práticas do(s) curso(s) de graduação da ESCS a que estiver vinculado.
3.2. Participar do planejamento das atividades juntamente com o docente responsável por
cada grupo de estudantes da ESCS.
3.3. Organizar, juntamente com os docentes da ESCS, os ambientes para a execução das
atividades práticas.
3.4. Orientar e supervisionar as atividades práticas pertinentes à Preceptoria de Graduação.
3.5. Participar de reuniões com docentes da ESCS responsáveis pelos estudantes que se
encontram em atividades práticas.
3.6. Colaborar com o docente responsável na avaliação formativa dos estudantes, de acordo
com o sistema de avaliação da ESCS.
3.7. Participar de cursos de capacitação ou reuniões, quando convocado pela (s) Coordenação
(ões) do(s) Curso(s) de Graduação da ESCS.
3.8. Realizar visitas domiciliares com os estudantes, de acordo com a necessidade e objetivos
de aprendizagem de cada série e curso.
3.9. Realizar discussão com os estudantes em horário combinado com os docentes. De
acordo com cada cenário, poderá ser feita escala entre os preceptores, de forma que sempre
tenha um preceptor presente nas discussões de avaliação das atividades do dia ou de
programação.
3.10. Todos os preceptores da Unidade participarão das atividades com o estudante nos dias
e horários estabelecidos no Anexo I.
3.11. Realizar junto com os estudantes projetos de intervenção, projeto terapêutico ou plano
de cuidado para usuários e famílias da área de sua unidade, de acordo com os objetivos de
aprendizagem de cada série e curso.
3.12. Apoiar docentes e estudantes na realização de oficinas de educação em saúde que
promovam autonomia e autocuidado junto aos usuários e suas famílias, de acordo com os
objetivos de aprendizagem de cada série.
3.13. Férias, abonos e licenças por assiduidade, deverão ser usufruídos, de preferência, fora
do período letivo.
3.14. O servidor que tenha função de coordenação ou outra atividade administrativa, mesmo
que temporariamente, ao assumir a preceptoria deverá realizar atividades junto aos estudantes
de acordo com a programação de cada série e curso.
3.15. O preceptor assinará folha de frequência de participação das atividades. Esta ficha
ficará sob a responsabilidade do docente de cada série e curso do respectivo cenário e deverá
ser enviada mensalmente para a coordenação de série do curso.
4. DA AVALIAÇÃO DO PRECEPTOR DE GRADUAÇÃO DA ESCS
4.1. O Preceptor de graduação da ESCS/FEPECS será avaliado pelos estudantes e pelos
docentes dos cenários de prática, ao final de cada ciclo educacional de acordo com o
calendário de cada série da Enfermagem e duas vezes ao ano pela Medicina.
4.2. A avaliação do preceptor será realizada mediante formato específico de avaliação da
ESCS/FEPECS, Anexo IV, disponível no endereço eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/em-andamento sintetizando todas as avaliações formativas do seu desempenho nas
atividades.
4.3. O resultado da avaliação de desempenho será expresso em conceitos Satisfatório e
Insatisfatório.
4.4 O servidor em atividade de preceptoria que obtiver conceito insatisfatório em mais de
40% dos itens efetivamente avaliados pelo formato específico de avaliação, receberá conceito
insatisfatório no formato.
4.5 O preceptor deverá preencher bimestralmente a autoavaliação, Anexo V, disponível no
endereço eletrônico http://www.fepecs.edu.br/index.php/em-andamento, que deverá ser encaminhada para o e-mail: preceptoria.escs@gmail.com.
5. DO DESLIGAMENTO DO PRECEPTOR
5.1. Ocorrerá o desligamento do preceptor nos seguintes casos:
5.1.1. Quando não houver cumprimento das atribuições específicas da atividade de preceptoria de acordo com a programação de cada série e curso.
5.1.2. Quando houver mudança na escala do preceptor inicialmente informada no ato da
inscrição, por ocasião do Processo Seletivo para a Preceptoria de Graduação da ESCS, de
modo que se torne incompatível com as atividades dos estudantes no cenário.
5.1.3. Quando houver mudança de cenário/Diretoria de Saúde do preceptor inicialmente
informada no ato da inscrição, por ocasião do Processo Seletivo para a Preceptoria de
Graduação.
5.1.4. Quando houver mudança de escala ou cenário dos estudantes, atendendo a necessidade
dos Cursos de Graduação da ESCS/FEPECS.
5.1.5. Quando não houver participação das atividades com os estudantes nos dias estabelecidos no Anexo I do presente Edital. Desta forma, ao fazer a inscrição o candidato
deverá ter escala que possibilite sua presença no cenário nos respectivos períodos.
5.1.6. Quando o servidor, em atividade de preceptoria, obtiver dois ou mais conceitos
insatisfatórios durante o ano letivo e não acompanhar o Projeto Pedagógico de Curso
preconizado pelo Curso (s) de Graduação da ESCS, a que estiver vinculado, poderá ser
dispensado das atividades de Preceptoria pela Direção Geral da ESCS, conforme Artigo 19
da Portaria nº 20, de 31 de janeiro de 2008, que regulamenta a preceptoria dos cursos de
graduação da ESCS.
5.1.7. Quando o servidor assumir cargo em comissão após a designação para exercer a
atividade de preceptoria dos cursos de graduação da ESCS.

