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R E S O L V E:
Art.1º -  Conceder licença gestante à servidora PRISCILLA FELIPE DE SOUSA,
matrícula n.º 11382-4, ocupante do cargo de Agente Técnica Administrativa, lotada
na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPEG,  no período de 07/12/2017
a 04/06/2018.
Art.2º -  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroa-
tivos a 07 de dezembro de 2017.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE.
Em 11 de janeiro de 2018.
Profa. Dra. Fátima Raquel Rosado Morais
Vice-Presidente
*REPUBLICADA POR INCORREÇÃO

Portaria n.º 0072/2018 - GP/FUERN
A Vice-Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte -
FUERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com Proventos
Integrais, nos moldes dos arts. 6º, I, II, III e IV, e 7º, da Emenda Constitucional nº
41/2003, c/c art. 2º da Emenda Constitucional nº 47/2005 à servidora LUCIA
HELENA COSTA DE GÓIS, matrícula nº 0640-8, ocupante do cargo de Professor
Adjunto IV, com Dedicação Exclusiva, lotada no Departamento de Serviço
Social/FASSO, nesta Universidade, com as vantagens de: a) valor correspondente a
35% (trinta e cinco por cento) relativo ao Adicional Quinquenal percebido pela
servidora, conforme art. 75, parágrafo único, da Lei Complementar nº 122/94, c/c
art. 29, § 4º, I, da Constituição Estadual e Lei Complementar nº 473/2012; b) valor
correspondente ao Adicional por Titulação/Doutorado percebido pela servidora,
conforme art. 2º, I, da Resolução nº 42/98 - CD/FUERN e Lei Complementar nº
473/2012; c) o valor correspondente ao Adicional de Incentivo à Atividade no
Ensino Superior, de acordo com a Resolução nº 08/94-CD/FURRN e Lei
Complementar nº 473/2012.
Art. 2º.  Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE.
Em 12 de janeiro de 2018.   
Profa. Dra. Fátima Raquel Rosado Morais
Vice-Presidente 

Portaria n° 0077/2018-GP/FUERN

Concede auxílio-doença e licença para tratamento de
saúde.

O Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte -
FUERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, com fulcro no art. 63, §1°,
da Lei Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999, combinado com o art. 48
da Lei Complementar nº 308, de 25 de outubro de 2005 e art.90 da Lei
Complementar nº 122, de 30 de junho de 1994;
CONSIDERANDO o laudo da Junta Médica do Estado do RN, juntado ao proces-
so nº 75/2018 - UERN, de 10 de janeiro de 2018;
R E S O L V E:
Art.1º Conceder auxílio-doença e respectiva licença para tratamento de saúde à
servidora  LUCRÉCIA MARIA BRITO MARQUES, matrícula n.º 1447-8, ocu-
pante do cargo de Técnica de Nível Superior, lotada Assessoria Jurídica/Reitoria, no
período de 5 de janeiro de 2018 a 5 de março de 2018.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroat-
ivos a 5 de janeiro de 2018, revogadas as disposições contrárias.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE.
Em 15 de janeiro de 2018.
Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto
Presidente

Portaria n.º 0078/2018 - GP/FUERN

Prorroga Cessão de Servidora.

O Presidente da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte -
FUERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO o Art. 106, § 2º, da Lei Complementar n° 122, de 30 de junho
de 1994, alterada pela Lei Complementar n° 454, de 5 de julho de 2011, que dispõe
sobre afastamento para servir em outro Órgão, Poder ou Entidade;
CONSIDERANDO o disposto no Art. 8º do Decreto n° 26.197/2016, de 4 de julho
de 2016, que estabelece a redução de despesas de custeio no Poder Executivo
Estadual, fica transferido aos Órgãos e Poderes cessionários, de qualquer ente da
Federação, o ônus da remuneração dos servidores civis cedidos pela Administração
Direta ou Indireta do Poder Executivo Estadual; 
CONSIDERANDO o Termo de Cessão nº 002/2014, que trata do termo de convênio
entre a Prefeitura Municipal de Assu e a Fundação Universidade do Estado Rio
Grande do Norte-FUERN, sobre cessão de servidores entre as partes;
CONSIDERANDO os autos do Processo nº 5548/2017 - UERN, de 21 de dezem-
bro de 2017, que trata da cessão da servidora Helenôra Rocha da Costa;
R E S O L V E:
Art. 1º - Prorrogar cessão, com ônus para FUERN, da servidora HELENÔRA
ROCHA DA COSTA, matrícula n° 11038-8, lotada no Campus Avançado Prefeito
Walter de Sá Leitão - CAWSL, para desenvolver suas atividades junto à Prefeitura
Municipal de Assu/RN, pelo período de 30 de dezembro de 2017 a 30 de dezembro
de 2018, conforme estabelecido no Termo de Cessão nº 002/2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a  30 de
dezembro de 2017.
PUBLIQUE-SE.
Em  15 de janeiro de 2018.
Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto
Presidente

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico

PORTARIA Nº 04/2018-FAPERN
O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - FAPERN, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, conferidas pelo Decreto Nº 17.456/2004 e pela Lei Complementar nº
257/2003.
RESOLVE:
Art. 1º Retificar a portaria 02/2018, no que concerne ao período aquisitivo inte-
gralizado junto ao órgão cedente, ao servidor TONY RÓBSON DA SILVA,
matrícula nº 219515-1, para que conste o gozo no período creendido de 02/01/2018
a 31/01/2018.
*Republicação por incorreção.
UILAME UMBELINO GOMES
Diretor-Presidente da FAPERN
PORTARIA Nº 03/2018-FAPERN
O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE - FAPERN, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, conferidas pelo Decreto Nº 17.456/2004 e pela Lei Complementar nº
257/2003.
RESOLVE:
Art. 1º Fica delegada à servidora CAMILA GUEDES DE SOUZA, as competências
discriminadas no DECRETO Nº 17.456, Art. 28, em seus incisos:
I - prestar assessoramento jurídico aos órgãos de Direção da FAPERN; II - exercer
a função de integração entre a FAPERN, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e
os demais órgãos e entidades da Administração Pública Estadual em assuntos de
natureza jurídica; III - elaborar, analisar e emitir parecer sobre os instrumentos con-
tratuais ou de convênio de interesse da FAPERN; IV - exercer outras atividades cor-
relatas de natureza jurídica de interesse da FAPERN.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Diretor Presidente, em Natal, 15 de janeiro de 2018.
UILAME UMBELINO GOMES
Diretor-Presidente da FAPERN

Secretaria de Estado da Saúde Pública
HOSPITAL PEDIÁTRICO MARIA ALICE FERNANDES
Portaria Nº  01/18 - DG- HMAF  
Natal/RN, de 15 de Janeiro de 2018.
A Diretora Geral do Hospital Maria Alice Fernandes no uso de suas atribuições.
Resolve:
Art. 1º Reformular a Comissão Permanente de Licitação - CPL que passa a ser com-
posta pelos seguintes servidores: Katiúcia Alves Lopes dos Santos, matrícula nº
219.361-2 - Presidente,   Iris Janaina Flor Rolim, matrícula n° 218.321-8 - membro,
Sandra Oliveira dos Santos Amorim, matrícula nº 197.510-2 - membro e Fabiana
Gonçalves de Morais, matrícula nº 218.655-1 - Secretária.
Art. 2º Designar as servidoras Katiúcia Alves Lopes dos Santos, matrícula 219.361-
2 para desempenhar a função de Pregoeira, quando da realização de licitação na
modalidade Pregão.
Art. 3º Designar as servidoras Sandra Oliveira dos Santos Amorim, matrícula nº
197.510-2 e Iris Janaina Flor Rolim, matrícula n° 218.321-8 para comporem a
Equipe de Apoio, quando da realização de certame na modalidade Pregão.
Art. 4° Designar a servidora Fabiana Gonçalves de Morais, matrícula nº 218.655-1
secretária.
Art. 5° Designar a servidora Maria da Conceição Gonçalo, matrícula nº 155.261-9,
suplente dos membros da Comissão Permanente de Licitação.
Art. 6° Dispensar a servidora Ana Paula Borges Moreira, matrícula nº 96.118-3,
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação.
Art. 7º  Dispensar a servidora Maritânia Moreira de Paiva, matrícula nº 99.972-5
Membro da Comissão Permanente de Licitação.
Art. 8º Dispensar a servidora Edna Ferreira da Silva, matrícula nº 155.872-2
Membro da Comissão Permanente de Licitação.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Publique-se e cumpra-se,
Suyame Furtado Ricarte
Diretora Geral

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2018
O Secretário de Estado da Saúde Pública, no uso de suas atribuições e com base na
Lei nº 10.229 de 31 de Julho de 2017, torna público a abertura de Processo Seletivo
Simplificado para contratação temporária de pessoal, por tempo determinado, moti-
vada pela falta de pessoal no quadro permanente da SESAP.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - O Processo Seletivo Simplificado será para o preenchimento de vagas para
o cargo de Técnico em Radiologia, Técnico em Biodiagnóstico, Técnico em
Enfermagem, Fisioterapeuta, Enfermeiro, Farmacêutico/Bioquímico e Médico em
regime de trabalho de 30 horas semanais, em escala de plantão, para todos os car-
gos, excetuando-se o cargo de Médico que será de 20 horas semanais, de acordo
com a necessidade do serviço.
Art. 2º - A contratação temporária será feita, preferencialmente, para suprir a neces-
sidade de pessoal das unidades hospitalares da capital e da região metropolitana.
II - DA INSCRIÇÃO
Art. 3º - As inscrições serão realizadas de 22 a 26 de janeiro de 2018, no horário das
08:00 às 16:00 horas, no local abaixo discriminado:
a) Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN)
Av. Deodoro da Fonseca, 720
Centro - Natal/RN.
CEP 59.025-600
Art. 4º - O número de vagas está definido no Anexo II, parte integrante deste Edital.
Art. 5º- No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, via depósito bancário identifi-
cado, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de nível médio e de R$
80,00 (oitenta reais) para os cargos de nível superior, junto ao Banco do Brasil S/A,
em favor da SESAP / Agência 3795-8, Conta corrente nº 10612-7;
b) fotocópia do CPF, Cédula de Identidade e Conselho Regional de Classe, com
apresentação do original;

c) comprovante de quitação com o serviço militar (para os candidatos do sexo mas-
culino);
d) fotocópia dos documentos exigidos como requisito mínimo para exercer o cargo
a que submeterá no Processo Seletivo Simplificado, constantes do Anexo II deste
Edital, com apresentação do original;
e) fotocópia dos documentos necessários a serem submetidos à avaliação de títu-
los/experiência profissional, de que trata o Anexo IV e V deste Edital, com apre-
sentação do original, sendo quando para efeito comprovação de experiência profis-
sional, carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
f) procuração com outorga de poderes especiais para requerer a inscrição, quando
for o caso.
Parágrafo Único - Todos os documentos referidos nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e"
e "f" do art. 5º, deverão ser entregues dentro de envelope, tamanho tipo ofício, com
a devida identificação do candidato, através de CPF e cargo pretendido.
Art. 6º - A inscrição do candidato somente será efetivada após o recebimento de
toda a documentação exigida no presente edital, dentro do prazo estabelecido,
inclusive o comprovante do pagamento da taxa de inscrição.
Art. 7º - O candidato doador de sangue, em obediência a Lei Estadual nº 5.869 de
09 de janeiro de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 13.382 de 13.06.1997, os que
trabalham para Justiça Eleitoral, de acordo com a Lei Estadual nº 9.643, de 18 de
julho de 2012, e com o Decreto Estadual nº 19.844, de 06 de junho de 2007, e as
doadoras de leite materno, de acordo com a Lei Estadual nº 10.095, de 08 de agos-
to de 2016, têm direito a isenção da taxa de inscrição do presente Processo Seletivo
Simplificado desde que comprove, através de documento original ou cópia autenti-
cada, sua condição de doador:
a) Se doador de sangue: Carteira de Doador e Declaração, emitidas pelo órgão com-
petente, contendo nome completo, CPF, número de cadastro, comprovando que efe-
tuou, no mínimo, 03 (três) doações de sangue à instituições públicas vinculadas à
Rede Hospitalar do Estado do Rio Grande do Norte nos últimos 12 (doze) meses
anteriores à data de publicação do presente Edital;
b) Se eleitor, convocado e nomeado, que prestou serviço à Justiça Eleitoral do
Estado do Rio Grande do Norte: apresentar documento comprobatório (cópia da
declaração ou do diploma expedido pela Justiça Eleitoral com a função desempen-
hada, o turno e a data da eleição) de que prestou serviços à Justiça Eleitoral por, no
mínimo, duas eleições, consecutivas ou não, sendo que cada turno é considerado
como uma eleição. Serão considerados declarações ou diplomas expedidos pela
Justiça Eleitoral nos últimos quatro anos;
c) Se doadora de leite materno: documento comprobatório, emitido por banco de
leite humano em regular funcionamento, contendo nome completo e CPF, atestando
que a candidata tenha doado leite materno, regularmente, em pelo menos três
ocasiões nos doze meses anteriores a publicação do presente Edital.
Art. 8º - Não haverá restituição da taxa de inscrição, em nenhuma hipótese, salvo
no caso de cancelamento do Processo Seletivo Simplificado por interesse da admin-
istração.
III - DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
Art. 9º - O candidato portador de deficiência deverá fazer sua inscrição, anexando
declaração comprobatória da(s) deficiência(s) que porta, sendo-lhe reservado cinco
por cento (5%) das vagas existentes.
§ 1º - O candidato que não declarar sua condição de portador de necessidades espe-
ciais no ato da inscrição perderá o direito de concorrer às vagas destinadas às pes-
soas portadoras de necessidades especiais, passando à livre concorrências das
demais vagas;
§ 2º - O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, exclusiva-
mente, no período da inscrição, além dos documentos comprobatórios, laudo médi-
co original, que ateste as necessidades especiais em que se enquadra, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças -
CID;
Parágrafo Único - A compatibilidade das deficiências dos candidatos com o exercí-
cio do cargo será avaliada pela Junta Médica do Estado.
IV - DA SELEÇÃO
Art. 10 - A Comissão Especial de Seleção Simplificada será designada em Portaria
do Secretário de Estado da Saúde Pública, sendo composta de 21 (vinte e um) mem-
bros, servidores de cargo efetivo, que terão como atribuições: avaliar os títulos apre-
sentados, atribuir pontuação, divulgar os resultados e adotar as demais providências
administrativas que se fizerem necessárias.
Parágrafo Único - Os impedimentos por motivo de parentesco entre os membros da
Comissão e os candidatos, são os da legislação vigentes.
Art. 11 - O processo constará, exclusivamente, de avaliação de títulos/experiência
profissional.
§ 1º - Consideram-se títulos, para efeito deste artigo, com as respectivas pontu-
ações, as qualificações constantes do Anexo III;
§ 2º - Os pontos que excederem ao valor máximo atribuído a cada título das cate-
gorias profissionais, não serão considerados;
§ 3º - A pontuação máxima atribuída à prova de títulos será 100 (cem).
Art. 12 - Em caso de empate, serão adotados os seguintes critérios de desempate,
por ordem decrescente:
a) maior idade dos candidatos;
c) maior tempo de experiência profissional em área hospitalar.
Art. 13 - Concluído o julgamento, a Comissão Especial de Seleção Simplificada,
encaminhará relatório conclusivo à Secretaria Estadual de Saúde Pública, nomi-
nando os candidatos aprovados.
Parágrafo Único - O resultado do Processo Seletivo Simplificado, homologado pelo
Secretário de Estado da Saúde Pública, será publicado no Diário Oficial do Estado
e no site do Governo do Estado, como também será afixado na sede da Secretaria
de Estado da Saúde Pública - SESAP/RN
V - DOS RECURSOS
Art. 14 - Poderão ser interpostos recursos em até 72 (setenta e duas) horas após a
publicação dos resultados no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo Único - A interposição de recurso poderá ser feita em documento identi-
ficado e assinado pelo candidato à Comissão do Processo Seletivo e entregue na
Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde Pública.
VI - DA CONTRATAÇÃO
Art. 15 - Após a homologação, os candidatos selecionados para as vagas existentes
serão convocados através de Edital, publicado em Diário Oficial do Estado, para
assinar o Contrato de Trabalho por prazo determinado, na forma da legislação tra-
balhista, junto à Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da
Saúde Pública do RN.
§ 1º - O candidato que não atender à convocação de que trata o caput deste artigo
no prazo de setenta e duas (72) horas será automaticamente desclassificado, sendo
convocado o próximo candidato classificado.
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§ 2º - A contratação de que trata o caput deste artigo, será feita pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável, uma única vez, por
igual período, nos termos da Lei nº 10.229, de 31 de Julho de 2017.
Art. 16 - Os candidatos serão convocados no limite das vagas oferecidas, por cargo, pela ordem de classificação.
Parágrafo Único - Ao candidato aprovado e convocado para assinar o Contrato de Trabalho, através do Diário Oficial do Estado,
não será permitido, sobre hipótese alguma, solicitar final de fila.
Art. 17 - É vedada a contratação de servidores e empregados da Administração Pública Direta ou Indireta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, excetuadas as
acumulações permitidas no art. 37, XVI, "c" da Constituição Federal, condicionando-se, para esses casos, à apresentação de cer-
tidão de compatibilidade de horários.
Art. 18 - O pessoal contratado não poderá:
a) receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;
b) ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função
gratificada.
Art. 19 - A remuneração de pessoal contratado nos termos da Lei nº 10.229, de 31 de Julho de 2017, será fixada em importân-
cia igual ao valor da remuneração estabelecida para os cargos correspondentes em início de carreira, sem considerar as vanta-
gens de natureza individual.
Art. 20 - Aos contratos celebrados em decorrência desse processo seletivo, aplicam-se às disposições constantes da Lei nº
10.229, de 31 de Julho de 2017.
VII - DA LOTAÇÃO
Art. 21 - Os candidatos contratados serão lotados, preferencialmente, nas unidades hospitalares da Capital e região
Metropolitana.
VIII - DO PRAZO DE VALIDADE
Art. 22 - O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (hum) ano, prorrogável, uma única vez, por igual período, a con-
tar da publicação da homologação dos resultados no Diário Oficial do Estado.
IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23 - A aprovação no Processo Seletivo Simplificado não assegurará ao candidato a contratação, mas apenas a expectativa
do direito de ser contratado, segundo a ordem classificatória, ficando a concretização desse ato condicionado à observância das
disposições legais pertinentes e ao interesse e conveniência da Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN.
Art. 24 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo Simplificado.
Natal, 16 de janeiro de 2018.
George Antunes de Oliveira
Secretário de Estado da Saúde Pública

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2018-SESAP/RN
ANEXO I
CRONOGRAMA
Eventos Período
Publicação do edital 16 de janeiro
Inscrições 22 a 26 de janeiro
Pagamento da taxa de inscrição 22 a 26 de janeiro
Solicitação de isenção da taxa de pagamento da inscrição 22 a 24 de janeiro
Divulgação das isenções deferidas 31 de janeiro
Interposição de recursos contra o resultado das solicitações de isenções 72 horas após a divulgação do resultado
Resposta aos recursos contra o resultado das solicitações de isenção 06 de fevereiro
Divulgação das inscrições válidas 17 de fevereiro
Divulgação dos candidatos com deficiência 17 de fevereiro
Resultado Final 10 de março

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2018-SESAP/RN
ANEXO II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2018-SESAP/RN
ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2018-SESAP/RN
ANEXO IV
FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(NÍVEL MÉDIO)

Natal,  _____ de _________________ de 2017                                               * mínimo de 10 pontos para classificar
Nome do Avaliador: ________________________________________ Matrícula: ___________
____________________________________________
Assinatura
SITUAÇÃO:           (     ) CLASSIFICADO                            (     ) NÃO CLASSIFICADO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2018-SESAP/RN
ANEXO V
FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR/EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
(NÍVEL SUPERIOR)

Natal,  _____ de _________________ de 2017                                               * mínimo de 10 pontos para classificar
Nome do Avaliador: ________________________________________ Matrícula: ___________
____________________________________________
Assinatura
SITUAÇÃO:           (     ) CLASSIFICADO                            (     ) NÃO CLASSIFICADO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL Nº 01/2017-SESAP
ANEXO  VI
MINUTA CONTRATO
Termo de Contrato nº __________/2018
Processo nº ___________________/2018SESAP.
Contrato de prestação de serviços por tempo determinado que entre si celebram a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PÚBLICA e _________________________________________, conforme autoriza a Lei nº 10.229, de 31 de julho de 2017
publicada no DOE nº 13.979, de 01 de agosto de 2017, o Edital nº 01/2017-SESAP, publicada no DOE nº __________, de
______ de _________ de ________ e Portaria de Homologação n.° _______/ GS de ___/___/____, publicada no DOE n°
_________ de ___/___/_____.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA - SESAP, regular-
mente inscrita no CNPJ sob o nº 08.241.754/0001-45, sediada em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representa-
da pelo Excelentíssimo Senhor Secretário GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA, doravante denominado CONTRATANTE, e
do outro o(a) Senhor(a) ______________________________________, (estado civil), brasileiro, RG nº ________________,
CPF nº _______________________________, residente e domiciliado à
____________________________________________, denominado simplesmente CONTRATADO(A), resolvem celebrar o
presente instrumento contratual, que será regido pela legislação pertinente e pelas demais cláusulas adiante expostas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação pela CONTRATANTE da prestação dos serviços do(a) CONTRATADO(A),
na atividade profissional de ________________, para atender necessidade temporária de interesse público.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO
Os serviços serão executados pelo(a) CONTRATADO(A) no HOSPITAL _____________________________________, em
_____________/RN, de acordo com a carga horária previamente estabelecida no Edital 001/2018 referente ao Processo Seletivo
Simplificado, o qual passa a fazer parte integrante do presente instrumento, bem como, os demais documentos integrantes do
referido processo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
A) Da CONTRATANTE:
A.1. Esclarecer ao(a) CONTRATADO(A) a respeito de direitos e deveres enquanto estiver exercendo a atividade profissional
de _____________________________________, na SESAP;
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CARGO 

 

CH 

 

REQUISITOS 

REMUNERAÇÃO 
(Nível inicial do PCCR_Saúde – Lei 
333/2006 e alterações: 511 e 
512/2014) 

MÉDICO 
 
 
 

20 Curso Superior em Medicina, com residência 
médica na especialidade pretendida 
reconhecida pelo MEC e registro no 
Conselho Regional de Medicina. 

R$ 3.710,44 

FISIOTERAPÊUTA 30 Curso Superior em Fisioterapia e registro no 
Conselho Profissional competente. 

R$ 2.041,05 

ENFERMEIRO 30 Curso Superior em Enfermagem e registro no 
Conselho Profissional competente. 

R$ 2.041,05 

FAMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 30 Curso superior em Farmácia Bioquímica e 
registro no Conselho Profissional 
competente. 

R$ 2.041,05 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 30 Certificado de conclusão do Ensino Médio 
devidamente registrado no órgão competente, 
curso de Técnico em Radiologia com 
diploma devidamente registrado no Conselho 
Profissional competente. 

R$ 1.030,26 

TÉCNICO EM BIODIAGNÓSTICO 30 Certificado de conclusão do Ensino Médio 
devidamente registrado no órgão competente, 
curso de Técnico em Análises Clínicas com 
diploma devidamente registrado no Conselho 
Profissional competente ou equivalente. 

R$ 1.030,26 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 30 Certificado de conclusão do Ensino Médio 
devidamente registrado no órgão competente, 
curso de Técnico de Enfermagem com 
diploma devidamente registrado no Conselho 
Profissional competente. 

R$ 1.030,26 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 
NÍVEL MÉDIO 
Obs. As titulações serão cumulativas 
1 – FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Pontuação 

Máxima 
Pontuação 
Recebida 

1.1- Certificado ou Diploma de conclusão no curso de formação em área da sua atuação 
profissional reconhecida por órgão competente. 

20  

1.2 – Cursos na área correlacionada ao cargo pretendido, com carga horária mínima de 20 horas 
– 2,0 pontos por curso. 

Até 10  

1.3 – Certificado de curso de aperfeiçoamento, expedido por escola reconhecida, com carga 
horária mínima de 120 horas – 5,0 pontos por curso 

Até 10  

1.4 – Estágio não obrigatório regulamentado na Lei de Estágio – 11788 de 25 de setembro de 
2008, relacionado à área de atuação, sendo que só serão pontuadas atividades com carga horária 
mínima de 20 horas semanais e duração mínima de 06 meses – 5,0 pontos por semestre 

Até 10  

2- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
2.1 – Experiência  profissional comprovada na área de atuação ao cargo pretendido  - 10 pontos 
por cada ano (12 meses completos) 

Até 50  

TOTAL 100  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 
NÍVEL SUPERIOR 
Obs. As titulações serão cumulativas 
1 – FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Pontuação 

Máxima 
Pontuação 
Recebida 

1.1- Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Doutorado no cargo 
pretendido. 

15  

1.2 – Certificado, devidamente registrado, de conclusão de Mestrado no cargo 
pretendido. 

10  

1.3 – Certificado de curso ou residência multiprofissional, em área profissional da 
saúde, reconhecida pelo MEC ou Certificado de conclusão de curso de 
especialização em área correlata à sua área de atuação com carga horária mínima de 
360 horas – 5,0 pontos por especialização 

Até 10  

1.4 – Curso na área de saúde, correlacionada ao cargo pretendido, com carga horária 
mínima de 40 horas – 1,0 ponto por curso 

Até 7  

2- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
2.1 – Experiência  profissional comprovada em atividade, correlacionada ao cargo 
pretendido – 10,0 pontos por cada ano (12 meses completos) de atuação 

Até 50  

2.2 – Certificado de curso de aperfeiçoamento na área de formação com carga 
horária mínima de 120 horas 4,0 pontos por curso 

Até 8  

TOTAL 100  
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A.2. propiciar ao(a) CONTRATADO(A) infraestrutura para que possa desenvolver as atividades inerentes à sua função;
A.3. Remunerar a prestação de serviços executados pelo(a) contratados(as), conforme estipulado na cláusula Quarta deste contrato.
B) Do(a) CONTRATADO(A):
B.1. Exercer suas funções com perfeição, dedicação, eficiência, lealdade e apreso, acatando toda a regulamentação e normas do
serviço resultantes de postarias, Ordem de Serviço, Circulares ou determinação originárias da CONTRATANTE, bem como as
alterações que porventura sejam feitas de qualquer natureza, inclusive, no que se referem à mudança de horário de trabalho ou
folga, desde que compatíveis com as atribuições do CONTRATADO, em razão do que será considerado falta grave e recuse em
executar qualquer serviço ou determinação , ainda que antes não executados;
B.2. cumprir com pontualidade e assiduidade os horários de trabalho preestabelecido pelo CONTRATANTE, numa carga
horária de 30 (Trinta) horas semanais em escala de plantão;
B.3. manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
B.4. comunicar a SESAP, com antecedência mínima de 30(trinta) dias, caso deseje rescindir o presente contrato, sob pena de
não o fazendo, pagar indenização à CONTRATANTE pelos prejuízos causados;
B.5. sujeitar-se às normas legais, estatutárias e regimentais da CONTRATANTE;
B.6. prestar serviços em unidades hospitalares da região metropolitana, a critério da CONTRATANTE;
B.7. frequentar treinamentos a fim de capacitar-se para melhor desenvolver as atividades de sua responsabilidade, oferecidos
pela CONTRATANTE, a critério da mesma, podendo ocorrer em qualquer época, enquanto perdurar a vigência do contrato.
CLÁUSULA QUARTA DO PAGAMENTO
A CONTRATANTE obriga-se a pagar, como retribuição pelos serviços prestados pelo(a) CONTRATADO(A) o valor mensal
de R$ _______________ (_______________________________________), acrescidos de eventuais provimentos de atividades
de plantão e adicional noturno quando for efetivamente prestado o serviço.
§ 1º - O pagamento será feito mediante depósito bancário em conta-corrente, previamente informada à Coordenadoria de
Recursos Humanos, Subcoordenadoria de Administração da Folha de Pagamento da CONTRATANTE, em agência localizada
na cidade de Natal/RN;
§ 2º - Do pagamento do(a) CONTRATADO(A) serão descontados, além do que for previsto na legislação vigente, os valores
correspondentes a danos eventualmente causados à CONTRATANTE, bem como, os prejuízos que aquele(a) deva indenizar a
esta, por ação ou omissão (dolosa ou culposa), após apuração em processo administrativo, onde será facultada ampla defesa.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta da Unidade 24131 - SESAP, Atividade 24 131 10 122 0021 25842,
Fonte 100, Elemento de Despesa 3190-04 - Contratação por Tempo Determinado - Pessoa Civil.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
a) O presente contrato terá a vigência de _______/_______/2018 a ______/_______/20____.
b) Findo o prazo deste instrumento contratual, o mesmo poderá ser prorrogado, conforme a necessidade do serviço, até data
limite de ______/______/20_____, desde que o prazo total não ultrapasse 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com o que dis-
põe o artigo 3º, III, da Lei nº 10.229/2017."
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser extinto, sem direito a indenizações:
I  - término do prazo contratual;
II - por iniciativa do Contratado, no caso previsto no item B4 da Cláusula Terceira
III - por iniciativa do Contratante, nos casos de:
a) prática de infração disciplinar punível com demissão, apurada em sindicância em que sejam assegurados ao acusado o con-
traditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
b) assunção de cargo ou emprego incompatível com as funções do contrato;
c) conveniência e oportunidade administrativas;
d) ausência injustificada ao serviço por mais de 3 (três) dias úteis
consecutivos.
IV - quando da nomeação de servidor efetivo aprovado em concurso público para provimento do cargo correspondente.
CLÁUSULA OITAVA - DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES
O(A) CONTRATADO(A), através deste ato, deverá firmar declaração, que passará a integrar o presente termo contratual, de
não existência de acúmulo de cargo efetivo, empregos ou funções públicas, excetuando-se os casos previstos na Constituição
Federal, condicionando a compatibilidade de horários, cuja soma não pode exceder a 60 (sessenta) horas semanais, sob pena de
não o fazendo, prejudicar a execução do presente termo de contrato.
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do Rio Grande do Norte, até o quin-
to dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (dias) daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da cidade de Natal, para dirimir qualquer dúvida surgida, proveniente do presente contrato, que não
seja resolvida entre os contratantes, por mais privilegiado que outro possa ser.
E, por estarem, assim, justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na pre-
sença das duas testemunhas que abaixo assinam.
Natal(RN), ________________ de _________________ de 2018.
__________________________________________________
CONTRATANTE
__________________________________________________
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:
1-____________________________________________
CPF nº ___________________________
2-____________________________________________
CPF nº _____________________________

Secretaria de Estado da Tributação
PORTARIA Nº 004/2018-SA/SET, DE 09 DE JANEIRO DE 201.
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º -  Designar o servidor CLAUDIO LUIS SOUZA FERREIRA, matrícula nº 153.019-4, para substituir o titular da
Subdiretoria de Controle de IPVA - SUCIVA, no período de 15.01.2018 a 06.02.2018.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15.01.2018.
Gabinete do Secretário Adjunto de Estado da Tributação, em Natal, 09 de janeiro de 2018.
Manoel Assis Rodrigues Borges
Secretário Adjunto da Tributação
Em Substituição Legal

SUBCOORDENADORIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAL - SIEFI
ATO DECLARATÓRIO DE INAPTIDÃO, Nº 015/2018 - SIEFI, DE 15  JANEIRO DE 2018.
O DIRETOR DA SUBCOORDENADORIA DE INFORMAÇÕES ECONOMICA FISCAL - SIEFI, no uso de suas atribuições
legais, e de acordo com o disposto no artigo 681-E, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 de
novembro de 1997.
Considerando o disposto nos incisos II, XIII e XIX do Artigo 150, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640,
de 13 de novembro de 1997, e o que consta do Processo nº 7667/2018-7- SIEFI/SET, bem como o disposto no Artigo 681-D,
inciso I, do mesmo diploma legal, que diz:
Art.681-D: Dar-se-á a inaptidão da inscrição, por iniciativa da Repartição Fiscal, quando:
I - Ficar comprovado, através de diligência fiscal, que o Contribuinte não exerce atividades no endereço indicado;
XXII - Em outros casos, a critério do Secretário de Estado da Tributação
Considerando que as empresas, abaixo citadas, não estão exercendo suas  atividades no endereço constantes no Cadastro de
Contribuintes do Estado, bem como, não apresentaram pedido de baixa ou alteração de endereço no prazo regulamentar, tendo
assim, infringido o artigo 150, inciso II, c/c o artigo 678, todos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640,
de 13 de novembro de 1997.

RESOLVE:
1-DECLARAR INAPTAS  a  inscrições Estaduais constante do Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Norte,
das empresas abaixo relacionadas:
INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME EMPRESARIAL ORIGEM DA SOLICITAÇÃO
20.468.619-9 EUTANI ALVES DE OLIVEIRA PS Nº 47756/2018-SIEFI
2. DECLARAR tributariamente ineficazes e nulos de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos, os documentos fiscais,
cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato Declaratório.
Natal - RN, 15 de janeiro de 2018.
MARY REJANE PEREIRA JUVENCIO
Subcoordenadora do SIEFI em substituição legal

6ª UNIDADE REGIONAL DE TRIBUTAÇÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Inscrição Estadual: 20.405.020-0
CNPJ: 19.571.871/0002-74
Razão Social: MERIDIONAL TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA
Considerando que o contribuinte não exerce atividade no endereço que consta no cadastro de contribuinte do Estado, e o não
recebimento pela empresa por parte do(s) senhor(es) titular(es) e/ou representante(s) legal(is) da firma ao meio de intimação
feita por aviso de recebimento (AR) expresso no art. 16, III, do regulamento do processo administrativo tributário (RPat),
aprovado pelo decreto nº 13.796, de 16 de fevereiro de 1998 e objetivando atender a ordem de serviço de nº 58796/2017 - 6ª
Unidade Regional de Tributação, datada de 20/11/2017, fica INTIMADA por edital, a empresa acima especificada, a apresen-
tar na 6ª Unidade Regional de Tributação, localizada a Praca Vigario Antonio Joaquim, s/n, Centro, MOSSORO/RN, no prazo
máximo de 72 horas (setenta e duas horas), conforme expresso no § 1º do art. 344 do regulamento do ICMS aprovado pelo
decreto nº 13.640/97, referente(s) ao(s) exercício(s) de 01/01/2016 a 20/11/2017, os seguintes documentos:
- Comprovação da regularização dos débitos pendentes de obrigações tributárias acessórias e principal constantes no extrato fiscal.
O não cumprimento desta intimação no prazo acima especificado caracteriza infringência ao art. 150, VIII e IX, com penali-
dade prevista no art. 340, IV, "b" e XI, "b", todos do regulamento do ICMS aprovado pelo decreto nº 13.640/97.
Mossoro(RN), 15 de janeiro de 2018
Cleonilson Moura da Silva 
Subdiretor 6 URT

PORTARIA Nº 007/2018-SA/SET, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.

Constitui comissão para proceder à seleção e incineração dos documentos que indica.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o que consta do Processo nº 4039/2018-3-SET,
R E S O L V E:
Art. 1º Constituir Comissão, composta por Francisco Celso Marques da Rocha, matrícula nº 160.390-6, José Eduardo de Souza,
matrícula nº 168.814-6 e Ailton Jorge Nicacio, matrícula nº 97.186-3, para, sob a coordenação do primeiro, proceder, na forma
da Lei, a seleção e incineração de cupom fiscal ilegíveis, pertencentes a Coordenadoria de Educação Fiscal - COEF/SET.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Secretário Adjunto de Estado da Tributação, em Natal, 15 de janeiro de 2018.
MANOEL ASSIS RODRIGUES BORGES
Secretário Adjunto de Estado da Tributação
Em Substituição Legal

SUBCOORDENADORIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAL - SIEFI
ATO DECLARATÓRIO DE INAPTIDÃO, Nº 016/2018 - SIEFI, DE 15   DE JANEIRO DE 2018.
O DIRETOR DA SUBCOORDENADORIA DE INFORMAÇÕES ECONOMICA FISCAL - SIEFI, no uso de suas atribuições
legais, e de acordo com o disposto no artigo 681-E, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640, de 13 de
novembro de 1997.
Considerando o disposto nos incisos II, XIII e XIX do Artigo 150, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640,
de 13 de novembro de 1997, e o que consta do Processo nº 8152/2018-9 SIEFI/SET, bem como o disposto no Artigo 681-D,
inciso I, do mesmo diploma legal, que diz:
Art.681-D: Dar-se-á a inaptidão da inscrição, por iniciativa da Repartição Fiscal, quando:
I - Ficar comprovado, através de diligência fiscal, que o Contribuinte não exerce atividades no endereço indicado;
Considerando que as empresas, abaixo citadas, não estão exercendo suas  atividades no endereço constantes no Cadastro de
Contribuintes do Estado, bem como, não apresentaram pedido de baixa ou alteração de endereço no prazo regulamentar, tendo
assim, infringido o artigo 150, inciso II, c/c o artigo 678, todos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 13.640,
de 13 de novembro de 1997.
RESOLVE:
1-DECLARAR INAPTAS  a  inscrições Estaduais constante do Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Norte,
das empresas abaixo relacionadas:
INSCRIÇÃO ESTADUAL NOME EMPRESARIAL ORIGEM DA SOLICITAÇÃO
20.485.867-4 JOSEFA JOCILEIDE SILVA DE ALMEIDA ALVES PS Nº 47763/2018-SIEFI
2. DECLARAR tributariamente ineficazes e nulos de pleno direito, não produzindo quaisquer efeitos, os documentos fiscais,
cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato Declaratório.
Natal - RN, 15 de janeiro de 2018.
MARY REJANE PEREIRA JUVENCIO
Subcoordenadora do SIEFI em substituição legal

CONTRATOS EDITAIS E AVISOS
Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Pelo presente termo, fica reconhecida e aprovada a dispensa da licitação abaixo especificada:
Processo Administrativo nº 215.235/2015-1
Objeto da contratação: Prestação de serviços especializados para a organização e realização de concurso público para provi-
mento de cargos do quadro de Policial Militar do Estado do Rio Grande do Norte
Contratada: Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE
Fundamento Legal: art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 1.290.000,00 (um milhão, duzentos e noventa mil reais).
Dotação Orçamentária: Projeto de Atividade: 04.128.0001.11070.0001. Elemento de Despesa: 3390-39 Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte: 150.
Natal (RN), 15 de janeiro de 2018.
CRISTIANO FEITOSA MENDES
Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
***Republicado por incorreção

Extrato do Contrato nº 31/2017
Processo nº 215.235/2015-1.
Contratante: Estado do Rio Grande do Norte.
Contratado: Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE.
Objeto: Prestação de serviços especializados para a organização e realização de concurso público para provimento de cargos do
quadro de Policial Militar do Estado do Rio Grande do Norte.
Fundamento legal: Art. 24, XIII da Lei 8.666/93.
Dotação Orçamentária:


