ATA CREDENCIAMENTO 001/2019

Aos 08 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, a Comissão de
Credenciamento nomeada pela portaria 167/2019 – SMS de agosto de 2019 concluiu
análise dos documentos apresentados pelos interessados para o credenciamento de
profissionais conforme edital 001/2019. Foram recebidos 13 envelopes, na conferencia
identificamos que o mesmo profissional protocolou duas solicitações com a mesma
documentação, para o mesmo cargo, decidindo a comissão considerar apenas uma das
inscrições a titulo de classificação. Os envelopes foram recebidos no setor de protocolos
da Prefeitura Municipal de Goianésia entre o período de 16 de setembro à 25 de setembro
de 2019, conforme descrito em edital próprio. Após o encerramento do prazo de inscrição
foi devidamente encaminhado a esta Comissão para minuciosa análise. A Comissão
realizou conferencia da documentação seguindo os critérios para habilitação citados no
item 4 do edital e posteriormente os critérios de classificação conforme item 6 do mesmo
certame. Durante os procedimentos de conferencia da documentação identificamos
diversos envelopes com documentações incompletas. Relacionamos a seguir os
profissionais habilitados e sua classificação, considerando atentamente os termos descritos
no edital.

HABILITADOS
NOME

FUNÇÃO

PONTUAÇÃO

ENDODONTIA

JESSICA MARTINS PORTILHO

0,5

CIRURGIA

CINARA DE LOURES PEIXOTO

0,5

ESTOMATOLOGIA

LARISSA SANTANA ARANTES ELIAS ALVES

0,5

PERIODONTIA

LUCIANA BATISTA CAMARA

2,1

ASB

TUANY SILVA

1,0

Segue a relação dos profissionais que apresentaram documentação e não foram
habilitados por descumprir os critérios estabelecidos no edital 001/2019.
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NÃO HABILITADOS
NOME

FUNÇÃO

CONSIDERAÇÕES

CIRURGIA

LEANDRO BATISTA DA COSTA

Não atendeu ao item 4

ESTOMATOLOGIA

KEILA VIEIRA DA MOTA COSTA

Não atendeu ao item 4

ODONTOPEDIATRIA
CAROLINA VANSAN MARTINS DA SILVA
/ PNE

Não atendeu ao item 4

ASB

BIANKA NILZA CASTRO

Não atendeu ao item 4

ASB

ELANIA REGINA DE OLIVEIRA

Não atendeu ao item 4

TSB

IVONE CARDOSO ARAUJO

Não atendeu ao item 4

Auxiliar de
Enfermagem

EDILENE FERREIRA DA COSTA MORAIS

Área não contemplada no
objeto do certame

Concluindo a analise dos documentos apresentados, a Comissão deu por encerrado o
processo de habilitação e classificação deste Credenciamento, sendo que os candidatos
discriminados como habilitados foram declarados APTOS a se credenciarem com
Município de Goianésia, conforme procedimentos administrativos próprios para celebração
de contrato com o Fundo Municipal de Saúde. Nada mais havendo a tratar e a relatar,
lavrou-se a presente Ata, que uma vez lida e achada conforme, será assinada pela
Comissão de Credenciamento dos Profissionais e, encaminhada juntamente com todo o
processo para deferimento do Prefeito e do Secretario Municipal de Saúde e, finalmente,
publicada no site oficial do município (www.goianesia.go.gov.br) e afixada na portaria da
Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia – Goiás (sede) para fins de publicidade.

BRUNA LAUANE BORGES DIAS GOMES
Membro

ALINE JULIANE ALVES MAGALHÃES
Membro

MARCELO BRITO BASTOS
Membro

UELBERSON PIRES DA SILVA
Membro

GILDACIA PEREIRA RIBEIRO SIQUEIRA

MARINA BATISTA DE OLIVEIRA
MENDES

Secretária

Presidente
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