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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 4ª REGIÃO

EDITAL DE 31 DE JANEIRO DE 2019
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região
(CREFITO-4),

Considerando o Edital de Abertura do Concurso Público no 001/2016;
Considerando as disposições legais e regulamentares em vigor;
Considerando a decisão, ocorrida durante a 60a Reunião Plenária Extraordinária

do Conselho, de ampliar o número de vagas para o cargo de Agente Administrativo, com
lotação na Delegacia do CREFITO-4 na Mesorregião da Zona da Mata e Campo das
Vertentes, no âmbito do Concurso Público no 001/2016 - de uma para duas;

Convoca o(s) candidato(s) aprovado(s) abaixo identificado(s) para o exercício
do(s) respectivo(s) cargo(s), obedecendo a ordem de classificação.

Visando ao recebimento de orientações para a posse, o(s) convocado(s)
deverá(ão), impreterivelmente até as 17h59 do dia 7 de março de 2019, protocolizar na
sede do CREFITO-4, em Belo Horizonte/MG, os documentos originais exigidos ou suas
cópias autenticadas em cartório, ou ainda enviar os respectivos arquivos digitais, com boa
qualidade, para o e-mail crefito4@crefito4.org.br, sendo necessário, em qualquer dos
casos, apresentar posteriormente ao Conselho os originais, no ato da posse.

O(s) candidato(s) será(ão) submetido(s) a exame admissional após a nomeação
e antes da posse, em data(s) a lhe(s) ser posteriormente comunicada(s).

O não envio dos documentos de que trata este Edital, o envio de
documentação incompleta, o não comparecimento ao exame admissional, a não
apresentação da documentação exigida visando à posse, assim como o não
comparecimento para a posse, implicarão renúncia tácita à(s) vaga(s).

São documentos a serem enviados e/ou apresentados:
1. Cópia do documento de identidade e da inscrição no Cadastro de Pessoas

Físicas do Ministério da Fazenda (CPF);
2. Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos foros das

Justiças Federal, Eleitoral e Estadual, nos locais de residência do candidato, nos últimos 5
(cinco) anos;

3. declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade de
demissão;

4. declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo
ou emprego em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de
economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos
Municípios, bem como do não recebimento de proventos decorrentes de inatividade em
cargos não acumuláveis;

5. declaração de bens, na forma da Lei;
6. Comprovação da escolaridade, por meio de diploma devidamente registrado

nos termos da legislação do Ministério da Educação (MEC), e requisitos exigidos;
7. Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe e respectiva

regularidade;
8. Certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor e, caso haja, cadastro

no Programa de Integração Social ou de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP);

9. Duas fotos 3x4 cm (três por quatro centímetros), iguais e recentes;
10. Se aposentado, requerimento de opção, conforme o Decreto no 2.027, de

11 de outubro de 1996, e a Instrução Normativa no 11, de 17 de outubro de 1996, do
então Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado;

11. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;
12. Carteira de vacinação dos filhos de até 7 (sete) anos;
13. Certificado de reservista, se do sexo masculino.
Recomenda-se ao(s) candidato(s) aprovado(s) a leitura do item 15 do Edital de

Abertura do Concurso Público no 001/2016, que dispõe sobre as exigências para
nomeação.

. Identificação do(s) candidato(s) aprovado(s)

. Nome Cargo Lotação Tipo de
concorrência

. Patrícia de Fátima Santana Agente Administrativo Juiz de Fora/MG Ampla
concorrência

ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente do Conselho

EDITAL DE CITAÇÃO

Pelo presente edital de citação, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4, localizado Rua da Bahia, nº 1148/831, centro, na
cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato representado pelo Instrutor, Dr. Hugo Pereira
Goretti, designado por ato do Senhor Presidente, Dr. Anderson Luís Coelho, torna público,
a todos que a presente virem, ou dela conhecimento tiverem, que tramita perante o
CREFITO-4, o processo disciplinar nº 22118/2018 , movido em face da Dra. Marilia Caixeta
Alves, inscrito no CREFITO-4 sob o nº 37.857 F, por infringência ao art. 16, inciso VI, da Lei
Federal nº 6.316/75. Tendo em vista que o profissional encontra-se em lugar incerto e não
sabido, expediu-se o presente edital de citação, com prazo de 10 (dez) dias úteis a partir
de sua publicação, para CITAR MARILIA CAIXETA ALVES, portador do RG: M-6.094.552 e
CPF: 029.657.876-23, filha de ROBERTO ALVES FERREIRA e VILMA APARECIDA ALVES, para
querendo, apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação do
presente edital, sob pena de ser declarado(a) REVEL, tendo como consequência o
prosseguimento do processo mesmo sem a sua presença, nos termos do art. 3º, caput e
parágrafo 1º, da Resolução COFFITO nº 471/2016.

HUGO PEREIRA GORETTI
Instrutor

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO
DO PARANÁ

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo Sei nº 014388/2018-63: Partes: Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado do Paraná e Fundação de Estudos Sociais do Paraná - FESP. Objeto: Acordo de
Cooperação para realização de Estágio no CRMV-PR. Vigência: indeterminada. Data da
assinatura: 25/01/2019.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019

Proc. Adm. nº 28.2018 - Adesão à ARP nº 045/17 do CFM. Contratante: Conselho
Regional de Medicina do Distrito Federal. Contratada: Office Serviços Para escritório
Ltda - CNPJ nº 72.578.586/0001-87. Objeto: aquisição de 6 impressoras multifuncionais
monocromáticas com garantia on-site de 36 meses. Vigência: 12 meses a contar da
data da assinatura do contrato. Valor Global: R$ 29.388,00. Dot. Orç.:
6.2.2.1.2.44.90.52.004. Signatários: Dr. Farid Buitrago Sanchez, Presidente do CRM-DF e
Sr. Edimar Botelho Santos, Sócio Procurador da empresa. Data de Assinatura:
31/01/19.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE RORAIMA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2018
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE RORAIMA, neste ato

representado pela sua Presidente, Dra. Rosa de Fátima Leal de Souza, torna público que
realizou em 29/01/2019, o Pregão Eletrônico de Nº 04/2018, com objeto à contratação de
empresa para o serviço de agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de
emissão, remarcação e cancelamento de Passagem Aérea Nacional, nos termos da Lei nº
8.666/93 e alterações e da Lei 10.520, e das condições fixadas no respectivo Ed i t a l ,
apresentado o seguinte resultado, foi vencedora a Empresa L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA,
CNPJ nº 04.613.668/0001-65, com a oferta de 100% de desconto sobre a taxa de repasse
a terceiro - DU, para um valor estimativo contratual de R$ 159.000,00 (Cento e Cinquenta
e Nove Mil Reais), possibilitando a devida contratação, com arrimo no art.4º, XXII, da Lei
10.520/02, e no Decreto nº 5.450/05.

ROSA DE FÁTIMA LEAL DE SOUZA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS
EDITAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
TOCANTINS, Autarquia Federal com personalidade juridica de direito publico, no uso de
suas atribuicoes, conforme Lei n. 3.268/57 e alterado pela Lei 11.000/2004 e
regulamentado pelo decreto-lei n. 44.045/58, bem como de acordo com as disposicoes
regimentais da entidade, resolve:

CLASSIFICACAO NOME
1 PCD MARCELO AZEVEDO REIS
Art. 1 CONVOCAR, para posse e imediato inicio de atividades, o candidato

abaixo indicado, o qual foi aprovado e classificado no concurso publico para o quadro de
pessoal do CRM-TO, regido pelo Edital n. 01/2015 cujo resultado final foi homologado no
Diario Oficial da Uniao n. 12, de terca-feira, 19 de janeiro de 2016, Secao 3, paginas
142,143 e 144.

Assistente Administrativo
Art. 2 O candidato convocado por este edital devera comparecer, no prazo de

trinta dias corridos, improrrogaveis, contados da publicacao deste, a sede do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Tocantins, situada na Quadra 702 Sul, Conj. 01 Lote 01,
Plano Diretor Sul, Palmas/TO, munido da competente documentacao relacionada no Edital
n 01/2015.

Art. 3 Para fins de contratacao, o convocado devera apresentar:
a.Fotocopia (devidamente autenticada) e original de: certidao de nascimento;

certidao de Casamento, se for o caso; titulo de eleitor, acompanhado do comprovante de
votacao da ultima eleicao; certificado de reservista ou dispensa de incorporacao, para
candidato do sexo masculino; cedula de Identidade - RG ou RNE; 3 (tres) fotos 3x4
recentes; Inscricao do PIS / PASEP ou declaracao de firma anterior, informando nao haver
feito o cadastro; cadastro de Pessoa Fisica - CPF; Comprovacao de escolaridade e/ou
Autorizacao legal para o exercicio da profissao, de acordo com os requisitos para os cargos
constantes no anexo I; certidao de nascimento dos filhos solteiros e menores de 18 anos;
cartao de vacinacao dos filhos menores de 14 anos; termo de guarda e certidao de
nascimento do filho menor que estiver sob tutela; comprovante de residencia (recente).

b.Exame admissional;
c.Carteira de Trabalho e Previdencia Social;
d.declaracao de bens;
e.Certidoes negativas de antecedentes criminais expedidas pelas Justicas

Estadual e Federal de onde tenham residido nos ultimos cinco anos;
Art. 5 O candidato convocado por este edital que nao comparecer no endereço

supracitado, munido da documentacao mencionada e no prazo estabelecido no art. 2, sera
considerado desistente da vaga.

Art. 6 Os casos omissos serao resolvidos pelo Presidente do Conselho Regional
de Medicina.

Palmas/TO, 25 de janeiro de 2019.
JORGE PEREIRA GUARDIOLA

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 2ª REGIÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo licitatório: pregão presencial nº 01/2018. Contrato: Contratação de Prestação de
Serviços de Consultoria para análise, mapeamento e redesenho de processos de trabalho.
Partes: Conselho Regional de Nutricionistas 2ª Região e Maciel Assessores S/S Ltda ME
Objeto: consultoria para análise, mapeamento e redesenho de processos de trabalho.
Valor: R$ 34.690,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa reais). Vigência: 11/03/2019
à 10/06/2019, podendo ser prorrogado por igual período. Recurso financeiro: proposta
orçamentária, rubrica 62211010403004002. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520 de
17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, nº 3.784 de 06 de abril
de 2001 e nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006 e subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores
alterações.

Processo licitatório: pregão presencial nº 02/2018. Contrato: Contratação de Prestação de
Serviços de Locação de Copiadoras Multifuncionais. Partes: Conselho Regional de
Nutricionistas 2ª Região e LFN Comércio e Serviços Ltda. Objeto: locação de 04 (quatro)
máquinas copiadoras multifuncionais novas. Valor: R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)
mensais, R$ 0,06 (zero, virgula zero seis centavos) cópia excedente preto e branco e R$
0,84 (oitenta e quatro centavos) cópia excedente colorida. Vigência: 14/01/2019 à
13/01/2020, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos de 12 meses até o limite
máximo de 60 meses, a critério da administração. Recurso financeiro: proposta
orçamentária, rubrica 62211010404026. Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520 de 17
de julho de 2002, Decretos nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, nº 3.784 de 06 de abril de
2001 e nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006 e subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores
alterações.

Processo licitatório: dispensa de licitação nº 23/2018. Contrato: Contratação de Prestação
de Serviços para Realização de Votação Eletrônica Via Internet. Partes: Conselho Regional
de Nutricionistas 2ª Região e Incorp Technology Informática Ltda. Objeto: prestação de
serviços de processamento da votação eletrônica via internet para eleição de nova gestão.
Valor: R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais). Vigência: 15/01/2019 à 08/05/2019.
Recurso financeiro: proposta orçamentária, rubrica 62211010404005. Fundamentação
legal: artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores
alterações.
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