
 40 – quarta-feira, 11 de Setembro de 2019 diário do exeCutivo minaS GeraiS - Caderno 1
ExTrATo DE PErMISSÃo DE uSo

Termo de Permissão de Uso Eletrônico Nº 17/2019 – Processo SEI N° 
1320.01.0020826/2019-11. PERMITENTE: Estado de Minas Gerais, 
por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. PER-
MISSIoNárIo: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena . oBJE-
ToS: 12 (doze) ventiladores Pulmonares, valor unitário: r$ 33 .570,00 . 
valor total da permissão de uso r$ 402 .840,00 . Data de Assinatura: 
10/09/2019. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da data 
de publicação .

3 cm -10 1270872 - 1

ExTrATo Do PrIMEIro TErMo ADITIvo Ao 
TERMO DE CONTRATO Nº 0227/2014

Celebrado em 09/09/2014, que entre si celebram o EMG/SES/
SuS-MG e o LABorATÓrIo CENTrAL DE ANáLISES NoSSA 
SENHORA APARECIDA LTDA-ME, do município dePIRACEMA/
MG, CNPJ: 08.718.360/0001-35. Objeto: Prorrogação da vigência do 
Contrato nº 0227/2014,por12 (doze) meses, conformesolicitação con-
tida naInformação nº 181/2019/DGCSS, nos termos do art. 57,do § 4º, 
da Lei 8.666/93, a partir de 09/09/2019. Valor mensal estimado de R$ 
1 .319,89 (um mil trezentos e dezenove reais e oitenta e nove centa-
vos), perfazendo um valor global estimado de r$ 15 .838,68 (quinze 
mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), referente 

aos 12(doze) mesesde vigência de prorrogação do Contrato. Dotações 
orçamentárias: n .º 4291 .10 .302 .183 .4492 .0001 – 339039 – 37 .1 e 
4291 .10 .302 .183 .4492 .0001 – 339039 – 92 .1 (Fonte recurso do SuS) . 
Assinatura: 09/09/2019. Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/
SuS-MG, o Sr . Nicodemus de Arimatheia e Silva Júnior, pelo Labora-
tório Central de Análises Nossa Senhora Aparecida Ltda-ME, do muni-
cípio dePiracema/MG, a Sra. Franksinara Cunha Lara e pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Piracema/MG e Gestora do SUS Municipal, a 
Sra . Poliana Silva de oliveira .

5 cm -10 1270626 - 1

EScoLA DE SAÚDE PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - ESP

ExTrATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo - 
MCr SISTEMAS E CoNSuLTorIA LTDA – CNPJ: 
04.198.254/0001-17 – Contrato: 9219305 – Fatura: 2684/2019 – Valor: 
R$ 29.100,00 – Justificativa: necessidade de quebra da ordem crono-
lógica de despesa liquidada – relevantes razões de interesse público 
– A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no processo de 
compra .

2 cm -10 1270510 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS
EXTRATO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL PRE Nº01/2019 DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA

AToS DA PrESIDENTE DA FuNDAÇÃo HEMoMINAS DE 10 DE AGoSTo DE 2019 .

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Fundação Hemominas, altera Edital PRE N° 01/2019 de seleção pública simplificada, publicado no “MG” de 03 de abril de 2019, páginas 10 a 14, no que se refere aos anexos I e II, incluindo categorias profissionais na 
Fundação Hemominas e suas respectivas atribuições, tendo em vista a substituição de contratos administrativos já autorizados nos termos do Ofício COFIN n° 0132/2019, de 30 de agosto de 2019.
Mais informações podem ser consultadas no Edital PRE N° 01/2019, disponível no sitio eletrônico da Hemominas - www.hemominas.mg.gov.br

ANExo I

(a que se referem os itens 2.5, 2.7 e 3.1.2.2 do Edital PRE Nº 01/2019).
DESCrIÇÃo DoS CArGoS, CATEGorIAS ProFISSIoNAIS, E PrÉ-rEQuISIToS ExIGIDoS .

CArGo E CÓDIGo rEMuNErAÇÃo DESCrIÇÃo
Do CArGo

CATEGorIAS
PROFISSIONAIS/NÍVEL CÓDIGo PrÉ-rEQuISIToS DE ForMAÇÃo E oBSErvAÇÕES

Assistente Técnico de Hematologia e 
Hemoterapia

Código do Cargo: 25

rEMuNErAÇÃo:

vencimento:

Nível I: 40 horas - r$ 1 .427,73
Nível II: 30 horas - r$ 1 .322,52

Mais:
Gratificação Mensal de Produtividade;
Ajuda de Custo para alimentação;
vale Transporte;
Auxílio Creche; na forma da Lei .

Executar, sob a supervisão dos Analistas de Hematologia e 
Hemoterapia, atividades de Nível intermediário pertinentes 
às ações de hematologia e hemoterapia, bem como outras 
atividades técnicas e administrativas compatíveis com o 
Nível intermediário de escolaridade, de acordo com a res-
pectiva formação técnico-profissional, no âmbito de atua-
ção da Fundação HEMoMINAS .

Auxiliar Administrativo

Técnico de Enfermagem

Técnico de Patologia Clínica

2501

2502

2504

Para as Profissões de Auxiliar Administrativo, Técnico de Enfermagem e Técnico de Patologia 
Clínica: Ensino Médio e/ou Curso Técnico.
Trabalho em regime de 30 (trinta) para os profissionais de saúde e 40 (quarenta) horas sema-
nais para as demais categorias profissionais, cumpridas de segunda a sexta-feira, de segunda a 
sábado ou em regime de plantão, a critério exclusivo da Hemominas .

Analista de Hematologia e 
Hemoterapia

Código do Cargo: 26

rEMuNErAÇÃo:

vencimento:

Nível I: 30 horas - r$ 2 .645,82
40 horas - r$ 3 .464,43

Mais:

Gratificação Mensal de Produtividade;
Ajuda de Custo para alimentação;
vale-Transporte;
Auxílio Creche;
na forma da Lei .

Executar atividades específicas da sua formação técnico-
profissional na área de hematologia e hemoterapia, bem 
como outras atividades compatíveis com o Nível supe-
rior de escolaridade, no âmbito de atuação da Fundação 
HEMoMINAS .

Enfermeiro

Biólogo

Farmacêutico- Bioquímico

Farmacêutico /Biomédico

Engenheiro Eletricista

2612

2605

2607

2608

2615

Para os profissionais de saúde: Curso superior completo + registro no conselho de classe.
Biólogo: Curso superior completo de Ciências Biológicas, em instituição reconhecida pelo 
MEC, e registro da profissão no Conselho Profissional.
Farmacêutico-Bioquímico: Curso superior completo com habilitação em Análises Clínicas, em 
instituição reconhecida pelo MEC, registro no Conselho Profissional
Farmacêutico ou Biomédico: Curso superior completo com habilitação em Análises Clínicas, 
em instituição reconhecida pelo MEC, registro no Conselho Profissional
Engenharia Elétrica: Curso Superior completo em instituição reconhecida pelo MEC, e regis-
tro no Conselho ProfissionalTrabalho em regime de 30 (trinta) para os profissionais de saúde 
e 40 (quarenta) horas semanais para as outras categorias profissionais, cumpridas de segunda 
a sexta feira, de segunda a sábado ou em regime de plantão a critério exclusivo da Fundação 
Hemominas .

Médico da área de Hematologia e 
Hemoterapia
Código do Cargo: 27

rEMuNErAÇÃo:
vencimento:

Nível I: 24 horas – r$ 3 .960,16

Nível III: 24 horas - r$ r$ 5 .801,50

Nível vI: 24 horas r$ 10 .886,92

Mais:
Gratificação Mensal de Produtividade;
Ajuda de Custo para alimentação (quando for o caso) .
Auxílio Creche, na forma da Lei .

Participar de todos os atos pertinentes ao exercício da 
Medicina nas unidades da HEMoMINAS, aplicando os 
métodos aceitos e reconhecidos cientificamente; desempe-
nhar outras tarefas que exijam a aplicação de conhecimen-
tos especializados de Medicina, no âmbito de atuação da 
Fundação HEMoMINAS .

Médico Clínico Geral Nível I

Médico Clínico Geral Nível III

Médico Hematologista Nível vI

Médico Patologista Clinico

2701

2707

2702

2703

Médico Clínico para ingresso no nível I da carreira: Curso Superior completo em Medicina + 
registro no conselho de classe .
Médico Clínico para ingresso no nível III da carreira: Curso Superior completo em Medicina 
+ Residência Médica ou Pós-Graduação Latu Sensu em Instituição reconhecida pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM) ou Associação Médica Brasileira (AMB) ou Conselho Nacional de 
Residência Médica (CNRM) + registro no conselho de classe.
Médico Hematologista: Curso Superior completo em Medicina + Residência Médica em 
Hematologia em Instituição reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) ou Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) ou Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM) + 
registro no conselho de classe .
Médico Patologista: Curso Superior completo em Medicina + Residência Médica em Patologia 
Clínica em Instituição reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) ou Associação 
Médica Brasileira (AMB) ou Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM) + registro 
no conselho de classe .

Trabalho em regime de 24 horas semanais cumpridas diariamente ou em regime de plantão, a 
critério exclusivo da Hemominas .

ANExo II
(a que se refere o item 2.6 do Edital PRE nº 01/2019).

INDICAÇÃO DOS CARGOS, CATEGORIAS PROFISSIONAIS, ATRIBUIÇÕES BÁSICAS, ESCOLARIDADE EXIGIDA E CARGA HORÁRIA A SER CUMPRIDA PARA OS CANDIDATOS AO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO A QUE SE REFERE O EDITAL Nº 01/2019.

CArGo CATEGorIA ProFISSIoNAL ATrIBuIÇÃo BáSICA DA CATEGorIA ProFISISoNAL ESCoLArIDADE MÍNIMA ExIGIDA CArGA HorárIA A SEr CuMPrIDA

Assistente Técnico 
de Hematologia e 
Hemoterapia

Auxiliar Administrativo

Nível I - Grau A da Carreira

Executar atividades de apoio administrativo, efetuar anotações, registros e controlar informações, digitar, arquivar, enviar, rece-
ber e redigir documentos simples, participar de programa de treinamento, quando convocado; executar tarefas pertinentes à 
área de atuação, utilizar equipamentos e programas de informática;; receber, entregar, levar e buscar documentos, materiais de 
pequeno porte, livros e outros, por meio de malote e protocolo, providenciar registros necessários de empréstimos e devoluções 
e afixar materiais de divulgação em editais, quando necessário; atender ao público em geral, averiguar suas necessidades para 
orientá-los conforme normas e padrões pré-estabelecidos . Desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as ativi-
dades da Instituição; desenvolver e preparar expedientes administrativos que se fizerem necessários nas diversas unidades, sob 
orientação; registrar frequência dos servidores, sob orientação; inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em cada setor, visando 
orientar e facilitar a obtenção de dados, documentos ou outras solicitações dos superiores; participar de estudos e projetos a serem 
elaborados e desenvolvidos por técnicos; atuar como responsável pela fiscalização e manutenção da ordem nos ambientes; operar 
equipamentos diversos, tais como: projetor multimídia; aparelhos de fax; máquinas fotocopiadoras/duplicadoras e outros; pro-
duzir, reproduzir e processar fotografias, slides, microfilmes, jornais, revistas ou livro; localizar, organizar, classificar e manter 
atualizado o acervo de multimídia; zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos 
utilizados sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os serviços de manutenção; auxiliar a manipulação de materiais; 
realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar recados, manter, organizar, classificar e atualizar arquivos, fichários, 
publicações e outros documentos; realizar serviços auxiliares no processo de aquisição e processamento técnico; executar ser-
viços auxiliares de preparação para restauro e conservação do material bibliográfico e não bibliográfico; disponibilidade para 
viagens, coletas externas, executar outras atividades afins.

Ensino Médio
(2º grau) completo .

40 horas semanais, cumpridas diariamente .

Assistente Técnico de 
Hematologia e Hemote-
rapia -ATHH

Técnico de Patologia Clínica

Nível II - Grau A da Carreira

realizar testes de laboratório e criticar a qualidade do resultado; colher amostra de sangue para exames laboratoriais; reconhe-
cer alterações analíticas de exames laboratoriais; reconhecer desvio e tendência em programas de controle de qualidade; operar 
equipamentos usados na rotina de laboratórios clínicos e realizar manutenção básica dos mesmos; preparar soluções e reagentes; 
auxiliar na orientação de treinandos; realizar atividades gerais administrativas da área de atuação; realizar atividades de preparo, 
transporte, armazenamento e controle de qualidade de hemocomponentes; disponibilidade para viagens, coletas externas . Exe-
cutar outras atividades afins.

Curso Técnico completo de Patologia Clínica e regis-
tro profissional no Conselho Regional de Química

30 horas semanais, cumpridas diariamente 
ou em regime de plantão, a critério exclu-
sivo da HEMoMINAS

Técnico de Enfermagem

Nível II - Grau A da Carreira

Atender o doador de sangue; atender os pacientes com hemoglobinopatias e coagulopatias em caráter ambulatorial, no seu nível 
de atuação; administrar hemoderivados e componentes do sangue de acordo com as normas vigentes para hemoterapia; dispo-
nibilidade para viagens, coleta externa .
Executar outras atividades afins.

Curso Técnico de Enfermagem completo e registro 
profissional no Conselho de Classe

30 horas semanais, cumpridas diariamente 
ou em regime de plantão, a critério exclu-
sivo da HEMoMINAS

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201909102112080140.


