sábado, 08 de Agosto de 2020 – 25

Minas Gerais - Caderno 1	Diário do Executivo
FUNED 03 -Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia - Farmacêutico, Bioquímico ou Biomédico
CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

ESCOLARIDADE

CARGA
HORÁRIA

PRÉREQUISITOS
OBRIGATÓRIOS

ATRIBUIÇÕES

Analista e Pesquisador de Saúde 3464,43 + 869,34
e Tecnologia – Farmacêutico ou (Gratificação) +R$53,00/dia efeti- Nivel superior
Bioquímico ou Biomédico
vamente trabalhado
CARREIRA
EQUIVALENTE

REMUNERAÇÃO
BRUTA

VAGAS

40 horas semanal, Realizar análises em amostras biológicas (hematológicas e Graduação em Farmácia, Bioquímica ou Biomedicina e Experiência profissional mínima de 02 anos comprocumpridas
bioquímica), visando a adoção de medidas preventivas e pro- vada em laboratório de análises clínicas
01
diariamente.
tetivas de saúde.
FUNED 04 -Técnico em Saúde e Tecnologia Nível II - Técnico em Patologia Clínica
PRÉCARGA
ESCOLARIDADE
ATRIBUIÇÕES
REQUISITOS
VAGAS
HORÁRIA
OBRIGATÓRIOS

Técnico em Saúde e Tecnologia 1700,03 + 737,62 (Gratifica40 horas semanal, Realizar atividades técnicas junto aos analistas referente as Curso Técnico em Patologia Clínica ou Análises Clínicas e Experiência profissional mínima de 02 anos comNível II - Técnico em Patologia ção) +R$53,00/dia efetivamente Nivel Médio Técnico cumpridas
análises hematológicas e bioquímica, visando a adoção de provada em laboratório de análises clínicas
Clínica
trabalhado
diariamente.
medidas preventivas e protetivas de saúde.
FUNED 05 -Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia - Químico
Realizar ensaios laboratoriais em amostras de água coletadas
em diversos pontos de abastecimento identificados pela Vigilância em Saúde com o objetivo de identificar o perfil de con3464,43
+
869,34
(Gratifica40
horas
semanal,
taminação por metais que possam causar impactos negativos Graduação em Química, Química Industrial ou Engenharia Química e Experiência profissional mínima de 02
Analista e Pesquisador de Saúde e ção) +R$53,00/dia efetivamente nível superior
cumpridas
à saúde humana e animal. Realizar exames em amostras bio- anos comprovada em laboratório químico com operação de Espectrômetro de massa com plasma acoplado induTecnologia - Químico
trabalhado
diariamente.
lógicas (sangue total, soro e urina) para quantificar o teor de tivamente (ICP-MS), com aplicação em amostras de água e material biológico
metais que podem causar danos à saúde, identificar casos de
intoxicações agudas e crônicas por metais para a adoção de
medidas terapêuticas.
FUNED 06 -Técnico em Saúde e Tecnologia Nível II - Técnico em Química
Realizar ensaios laboratoriais em amostras de água coletadas
em diversos pontos de abastecimento identificados pela Vigilância em Saúde ao longo das margens do Rio Paraopeba com
objetivo de identificar o perfil de contaminação por metais
+ 737,62 (Gratifica40 horas semanal, oque
Técnico em Saúde e Tecnologia 1700,03
possam causar impactos negativos à saúde humana e ani- Curso Técnico em Química e Experiência profissional mínima de 02 anos comprovada em laboratório químico
ção) +R$53,00/dia efetivamente Nivel Medio Técnico cumpridas
Nível II - Técnico em Química
mal.
Realizar exames em amostras biológicas (sangue total, em espectrometria de absorção/emissão atômica, com aplicação em amostras de água e material biológico
trabalhado
diariamente.
soro e urina) coletadas da população atingida e de profissionais que atuaram na zona do desastre para quantificar o teor
de metais que podem causar danos à saúde, identificar casos
de intoxicações agudas e crônicas por metais.
FUNED 07 -Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia - Biólogo
Realizar ensaios laboratoriais para monitorar a qualidade da
para consumo humano utilizada pela população, por
+ 869,34
40 horas semanal, água
Analista e Pesquisador de Saúde e 3464,43
meio da realização de ensaios microbiológicos, com o obje- Curso de graduação em Biologia e Experiência profissional mínima de 02 anos comprovada em atividades
(Gratificação) +R$53,00/dia efeti- Nivel superior
cumpridas
Tecnologia - Biólogo
tivo
de
identificar a presença de agentes biológicos que pos- laboratoriais de microbiologia em águas de abastecimento e de meio ambiente
vamente trabalhado
diariamente.
sam causar danos à saúde para possibilitar a adoção de medidas de tratamento da água.
FUNED 08 -Técnico em Saúde e Tecnologia Nível II - Técnico em Química
Realizar atividades técnicas junto aos analistas referentes ao
da qualidade da água para consumo humano
+ 737,62 (Gratifica40 horas semanal, monitoramento
Técnico em Saúde e Tecnologia 1700,03
utilizada pela população, por meio da realização de ensaios Curso Técnico em Química e Experiência profissional mínima de 02 anos comprovada em atividades laboração) +R$53,00/dia efetivamente Nivel Medio Tecnico cumpridas
Nível II - Técnico em Química
físico-químicos,
com o objetivo de identificar a presença de toriais de físico-química em águas
trabalhado
diariamente.
substâncias químicas que possam causar danos à saúde para
possibilitar a adoção de medidas de tratamento da água.
FUNED 09 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Biólogo ou Biomédico ou Farmacêutico ou Farmacêutico-Bioquímico
Analista e Pesquisador de Saúde 3464,43 + 869,34 (Gratificaanálises imunológicas, microbiológicas, sorológi40 horas semanal, Realizar
de graduação em Biologia, ou Biomedicina, ou Farmácia ou Farmácia-Bioquímica; e Experiência profise Tecnologia – Biólogo ou Bio- ção) +R$53,00/dia efetivamente Nivel superior
cas e moleculares de amostras clínicas, vetores e hospedeiros Curso
cumpridas
mínima de 02 anos em laboratório de análises clinicas com atividades comprovadas nas áreas de imunomédico ou Farmacêutico ou trabalhado
infectados
por agente etiológico capaz de causar doença de sional
diariamente.
logia,
microbiologia,
sorologia e biologia molecular
Farmacêutico-Bioquímico
interesse à saúde.
FUNED 10 -Técnico em Saúde e Tecnologia Nível II - Técnico em Análises Clínicas
Realizar atividades técnicas junto aos analistas referentes àsaTécnico em Saúde e Tecnologia 1700,03 + 737,62 (Gratifica40 horas semanal, nálises imunológicas, microbiológicas, sorológicas e molecu- Curso Técnico em Patologia Clínica; ou Análises Clínicas; ou Biotecnologia e Experiência profissional mínima
Nível II - Técnico em Análises ção) +R$53,00/dia efetivamente Nivel Medio Tecnico cumpridas
lares de amostras clínicas, vetores e hospedeiros infectados de 02 anos em laboratório de análises clinicas com atividades comprovadas nas áreas de imunologia, microbioClínicas
trabalhado
diariamente.
por agente etiológico capaz de causar doença de interesse à logia, sorologia e biologia molecular
saúde.
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ANEXO II
CRITÉRIOS DE ANÁLISE CURRICULAR E PONTUAÇÃO
ITEM
CURRICULAR
ANALISADO

Habilitação Legal

Experiência
Profissional na área da vaga pretendida

Formação superior àquela exigida como
pré-requisito

FORMA DE
COMPROVAÇÃO

PONTUAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Diploma, Certificado ou Declaração emitido por Instituição de Ensino com indicação da data de conclusão.
Carteira de Trabalho de Previdência Social ou
Declaração da
Instituição em que teve a experiência profissional com data de admissão e rescisão. No caso excepcional da Vaga Funed 01 serão considerados ainda ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica) e Declaração da instituição contendo a
informação das atividades desenvolvidas em iniciações científicas.
Carteira de Trabalho de Previdência Social ou
Declaração da
Instituição em que teve a experiência profissional com data de admissão e
rescisão.

Zero

Pré-Requisito obrigatório

10 pontos por ano até o limite de 5 anos
Será considerada a experiência profissional de acordo com as atribuições da vaga descritas no Anexo I;
O tempo de experiência profissional para fins de comprovação nos requisito obrigatório não serão
pontuados.
Especialização = 10 pontos
Diploma, Certificado,
Mestrado = 15 pontos
Declaração ou
Doutorado =
Histórico Escolar emitido por Instituição de Ensino e/ou curso reconhecido pelo 25 pontos
MEC
Será considerada a formação superior àquela exigida como pré-requisito de acordo com as atribuições da
vaga descritas no Anexo I.

A comissão deverá pontuar a entrevista conforme itens e critérios abaixo:
Indicador
Capacidade de trabalho em equipe
Iniciativa e comportamento proativo no âmbito de atuação
Habilidade de comunicação e articulação institucional
Conhecimento e domínio do conteúdo da área de atuação
TOTAL

Para efeito de pontuação, não será considerada fração
de ano.A pontuação será cumulativa até o limite de 50
pontos.
Especialização:
No mínimo de
360 horas, em instituição reconhecida pelo MEC.
A pontuação será cumulativa até o limite de 50 pontos.
Somente serão pontuadas as formações concluídas.

ANEXO III –CRITÉRIOS DE ANÁLISE E PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA
Pontuação Máxima
20
20
20
40
100
256 cm -07 1384534 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 1320045 011/2020, objeto: Serviço de ManutençãoCorretiva e Preventiva com Calibração deEquipamentosGenexpert
marca Cepheid. O edital estará disponível no site: www.compras.mg.gov.
br. O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min
do dia 25/08/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia
25/08/2020. Belo Horizonte, 07 de agosto de 2020.
A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 278/2020, objeto: Reagentes para
Cultivo Celular. O edital estará disponível no site: www.compras.mg.gov.
br. O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min
do dia 14/10/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia
15/10/2020. Belo Horizonte, 07 de agosto de 2020.
4 cm -07 1384627 - 1
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie:
Contrato
nº
9260658/2020.
Processo
SEI
nº
2260.01.0003876/2020-04. Objeto: Aquisição de Biorreator. Dotação
orçamentária: 2261.10.303.026.1025.0001.449052.09.0.95.1. Dispensa
de Licitação nº 234/2020. Vigência: 180 dias. Valor: R$ 813.368,33.
Contratante: Fundação Ezequiel Dias. Contratada: Infors AG/ Infors
Latam Soluções e Equipamentos para Biotecnologia Ltda. Assinatura:
07/08/2020.
Maurício Abreu Santos
Presidente/FUNED.

3 cm -07 1384816 - 1

Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais - FHEMIG
AVISO DE RATIFICAÇÃO
Considerando o disposto no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93
de 21 de junho de 1993 e delegação de Competência conferida pela Portaria Presidencial nº 1.651, de 04 de dezembro de 2019, publicada no DOE
em 05/12/2019, RATIFICO o ato deDispensa de Licitação nº 0500005
104/2020 para contratação da empresa GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.618.016/0001-16, parao fornecimento de Grupo motor gerador com serviços de montagem e instalação pela empresa contratada no Hospital Eduardo de Menezes. Valor
Global: R$ 194.000,00 (Cento e noventa e quatro mil reais).
Belo Horizonte, 07 de Agosto de 2020
Jafer Alves Jabour.

3 cm -07 1384881 - 1

EXTRATO DE CONVÊNIOS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Mútua firmado entre a FHEMIG/ ADC e o Centro de Ensino Superior de Vespasiano – CESUV, mantenedor da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana
– FASEH. Matrícula FHEMIG Nº: 10306972. Objeto: I – prorrogação
da vigência constante na Cláusula Sétima do Convênio, até 30/06/2021;
II – alteração da Cláusula Sexta – Dos Gestores do Convênio; III – alteração do Plano de Trabalho.Data de assinatura do Convenente: 30/07/2020.
Data de assinatura do Concedente: 06/08/2020. Processo SEI nº
2270.01.0022461/2019-28

EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS
DO HOSPITAL JOÃO XX III/FHEMIG
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/
HIJPII e o (a) HEMOTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA..
Objeto: contratação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva
em microscópios da marca NIKON E EUROMEX do Hospital João
XXIII.. Valor: R$:16.638,48 (total estimado) Vigência: 09/08/2020 até
08/08/2021 Número do Processo: 0501044 0009/2019 Modalidade:
PREGÃO. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.045.4174.0001 Objeto
de gasto: 3390-3921 F 10.1 e 60.1 Data de Assinatura: 07/08/2020

AVISO DE LICITAÇÃO
A Administração Central da FHEMIG torna público que realizará Pregão Eletrônico para Registro de Preços de Serviços de Exames de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Planejamento nº 232/2020,Pregão
232/2020, dia 24/08/2020, às 09:00h. ePregão Eletrônico para Registro
de Preços de Material de Laboratório – Bacteriológico II – Planejamento
nº 220/2020,Pregão 220/2020, dia 25/08/2020, às 09:00h. Edital: www.
compras.mg.gov.br. BH, 07/08/2020.

SRE CORONEL FABRICIANO
EXTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA
PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR
A Caixa Escolar “Darcy Ribeiro” realiza Chamada Pública nº
01/2020 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura
familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a
alimentação escolar. Os fornecedores individuais, grupos formais
e grupos informais interessados deverão enviar EXCLUSIVAMENTE POR EMAIL, no endereço escola.330540@educacao.
mg.gov.bro projeto de venda e a documentação para habilitação prevista artigo 1º da Resolução FNDE nº 04/2015, até o dia
28/08/2020, às 17:00 horas, Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.

SRE MONTE CARMELO
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar da Escola Estadual “Melo Viana”, torna público para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/08/2020,
as 11 horas processo licitatório nº 01/2020, modalidade convite para
Aquisição de Gêneros Alimentícios com recurso TC 933663/2020
–Contrapartida Estadual Alimentação Escolar. Os interessados poderão
obter informações e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual “Melo Viana”, localizada na Praça Getúlio Vargas, 140 – Centro
Monte Carmelo - MG – CEP 38.500-000– Telefone (034) 3842-2276,
e-mail: escola.200638@educacao.mg.gov.br. Até o dia 17/08/2020 as
10:30 horas.
A Caixa Escolar da Escola Estadual “Melo Viana”, torna público para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/08/2020, as
11:30 horas processo licitatório nº 02/2020, modalidade convite para
Aquisição de Gêneros Alimentícios com recurso TC–926527/2020
PNAE Alimentação Escolar. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual “Melo
Viana”, localizada na Praça Getúlio Vargas, 140 – Centro Monte Carmelo - MG – CEP 38.500,000– Telefone (034) 3842-2276, e-mail: escola.200638@educacao.mg.gov.br. Até o dia 17/08/2020 as 11 horas.
A Caixa Escolar da Escola Estadual “Melo Viana” realiza Chamada
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para
Alimentação Escolar (alunos do ensino fundamental)Grupos Formais
e Informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 1º
da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda
até o 31/08/2020, às 09:30hs, na Escola Estadual “Melo Viana”, localizada na Praça Getúlio Vargas, ° 140 – Centro Monte Carmelo - MG –
CEP 38.500.000– Telefone (034) 3842-2276, e-mail: escola.200638@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg.gov.br.
A Caixa Escolar da Escola Estadual “Melo Viana” realiza Chamada
Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para
Alimentação Escolar (alunos do ensino fundamental)Grupos Formais
e Informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 1º
da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda
até o 31/08/2020, às 10:30hs, na Escola Estadual “Melo Viana”, localizada na Praça Getúlio Vargas, ° 140 – Centro Monte Carmelo - MG –
CEP 38.500.000– Telefone (034) 3842-2276, e-mail: escola.200638@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg.gov.br

2 cm -07 1384700 - 1

3 cm -07 1384803 - 1

10 cm -07 1384792 - 1

3 cm -07 1384643 - 1
EXTRATO DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO HOSPITAL
REGIONAL DE BARBACENA DR. JOSÉ AMÉRICO/FHEMIG
Espécie: 2º Termo Aditivo ao contrato nº 9196257 firmado entre a FHEMIG/HRBJA e a empresa PRÓ-RENAL CENTRO DE NEFROLOGIA
LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência por 2 (dois) meses, podendo ser
antecipada a qualquer tempo por interesse e necessidade da Contratante,
especialmente, caso a administração finalize, no período, procedimento
licitatório para contratação do mesmo objeto e Alteração no quadro de
Gestores e Fiscais do contrato. Valor: R$ 137.273,04 (total estimado).
Vigência: 24/08/20 a 23/10/20. Número do Processo: 0525005 103/2018
Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.045.4177.0001
Objeto de gasto: 339039-98; IAG 0; F 10.1. Data de Assinatura:
07/08/2020.
3 cm -07 1384912 - 1
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG
Espécie: Termo de Doação firmado entre a FHEMIG/ADC e a Secretaria de Estado e Gestão - SEPLAG. Objeto: Doação de Bens permanentes
da Fhemig à Seplag. Valor: R$5.875,67 (Total Estimado).Data de Assinatura: 06/08/2020
2 cm -07 1384476 - 1

3 cm -07 1384494 - 1

Secretaria de Estado de Educação
RESULTADO DE CHAMADA PÚBLICA.
A Caixa Escolar Expedicionário Geraldo Baêta, da E.E. Expedicionário Geraldo Baêta, Entre Rios de Minas, torna público
o resultado da Chamada Pública N.º 001/2020, declarando
o Senhor Osmar Pereira dos Santos, CPF: 249.915.976-68,
SDW0249915976681902200822 como apto (a) a fornecer Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar.
2 cm -07 1384588 - 1

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 3202008072237220125.

