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PREFEITURA MUNICIPAL DE ED

o nftrgrcÍpro DE EDEIA - Go, através de suaPregoeira com fundamento no art. 21, § 4o Lei

n" &.666193 e alterações posteriores, vêm tornar público o seguinte adendo e retifreação do

Edital de chamamento Público - credenciâmento de no 001/2022 e

CONSIDERAIIDO a Resolução de n" 004/2022 do Conselho Municipal de Saúde de Edéia,

advinda de reunião virtual realizadano dia 23 de março de 2022, por meio da qual restaram por

aprovadas, por unanimidade, as seguintes disposições:

L Alteragão na categoria PROtr'ISSIONAL:

Educador Físico: cnaçáo e implantação da categoria, com oferta de 01 (uma) vaga, o qual

ministrará aulas de hidroginástica e alongamento aos idosos que fazem parte do Proglama

Hiperdia, com remuneragão mensal de R$ 2.744,00 (dois mil, setecentos e quarenta e

quatro reais).

Fisioterapeuta: aumenta-se o número de vagas ofertadas, passando de 02 (duas) para 04

(quatro) vagas, com manutenção das demais condíções;

Médico Ginecologista: aumenta-se o número de vagas ofertadas, passando de 01 (uma)

para}Z (duas) vagas, com maÍIutenção das demais condições;

Médico Ortopedista: aumenta-se o número de vagas ofertadas, passando de 01 (uma) para

02 (duas) vagas, com manutenção das demais condições;

Agente de Promoção de Saúde: aumenta-se o número de vagas ofertadas, passando de 10

(dez)paral2 (doze)vagas, com manutenção das demais condições;

I

IL Alteração na categoria CLÍNICAS E IIOSPITAIS:

Clínica (servicos de exarnes de imaeem e consultas especializadas): aumenta-se o número

de vagas ofertadas de 02 (duas) para 03 (três) vagas, destinada à contratação de empresa

especialuada na realizaçáo de ultrassonografias diversas, inclusive articulação, bolsa

escrotal e ainda punções (PAAF) de mama e tireoide'

RESOLVE E DETERMINA:

prefeituraedeia @gmail.com / www.edeia.go.gov'br
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Ârt. 1'. A pronta alteração dos quadros previstos nos itens 03 e 04 do instrumento editalício,

denominado s " INF )RMAÇÕES DE P ROFISSIONÁIS DE SÁUDE PÁRÁ CREDENCAMENTO

?ELO PENODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2022", os quais, em conformidade com o

imposto naResolução deno 00412022 do Conselho Municipal de Saúde de Edéia, passarão assim

a dispor com o seguinte acréscimo:

Av. Presidente Kennedy ns 161 -Centro - Edéia-Go / Fones: (64]|3492-1545 I 3492-12
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êxistente Rs 32.928,O0
01 R52.744,AO

12 meses

40h

semanais

Ministrar aulas

de

hidroginástica e
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Àrt. 2o. A pronta alteraçáo do quadro previsto no "ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DO

OBJETO. do instrumento editalício, o qual, em conformidade com o outrora imposto na

Resolução de rf 00412022 do Conselho Municipal de Saúde de Edéia e no art. 1o desta ercat4

passará a dispor com os acréscimos e alterações previstas no diploma anterior'

Art. 3o. hnpõe-se que todos os demais tennos, constantes do "Edital de Chamamento Público -
C redenciamento de n" 00 | I 2022", perm anecerão i nalterados'

Edéia/GO. 12 de rnaio de2022'
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