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r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor roNaldo da 
SilVa SaNToS id. funcional nº 112232/1, ocupante do cargo Médico Ve-
terinário, lotado no 5º crs de 01 de dezembro de 2021 a 30 de dezembro 
de 2021, referente ao período aquisitivo de 12 de Junho de 2020 a 11 
de Junho de 2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 1.307 de 
19.10.2021, publicado no doE nº 34.746 dE 25 de outubro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731325
Portaria N.º 1.498 de 22 de NoVeMBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
r E S o l V E:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares a servidora faBricia 
do Socorro dE MENEZES, id. funcional nº 57210061/1, ocupante do 
cargo de Técnico de Enfermagem lotada no Hospital regional de Tucuruí 
de 17 de Janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 22.10.2017 a 21.10.2018, conforme Parecer Jurídico cons-
tante no processo nº 2021/761864.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731320
errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva nº 1.307/ 19.10.2021, publicado no 
doe nº. 34.746 de 25.10.2021, referente ao servidor JoSE aNdrE da 
SilVa PErEira, n°.57205642/1, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo 01.12.2021 a 30.12.2021.
leia-se: PEriodo dE GoZo 14.12.2021 a 28.12.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731342
Portaria N°1.501 de 22 de NoVeBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1315624.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 10.01.2022, o perí-
odo de gozo das férias da servidora lENE criSTiNa rodriGUES frEiTaS, 
id. funcional nº 5892415/1 ocupante do cargo de administrador, lo tada no 
departamento de Epidemiologia, concedidas através da Portaria coletiva 
nº 1.404/ 11.11.2021, publicada no doE nº 34.764 dE 12.11.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731337
Portaria Nº. 1.502 de 22 de NoVeMBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96,
considerando o processo de nº 2021/1316852
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora Maria GorE-
TE doS SaNToS SoUZa id. funcional nº 3156290/2, ocupante do cargo 
odontologo, lotada na diretoria Técnica de 03 de Janeiro de 2022 a 01 de 
fevereiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 10 de Setembro de 2020 
a 09 de Setembro de 2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 1.404 
de 11.11.2021, publicado no doE nº 34.764 dE 12 de Novembro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731355

Portaria N°1.504 de 22 de NoVeBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1272928.
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 15.11.2021, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora Maria PriScila PiNHEiro BElEM, 
id. funcional nº 54189910/4 ocupante do cargo de diretor de Hospital re-
gional, lo tada na diretoria administrativa e financeira, concedidas através 
da Portaria coletiva nº 1.175/ 05.10.2021, publicada no doE nº 34.726 
dE 06.10.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 22.11.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 731384
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editaL de seLeÇÃo Nº 006/2021 - Processo Nº 2020/1054678
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 006/2021
Processo Nº 2020/1054678
TiPo: TÉcNica E PrEÇo
aViSo dE aBErTUra cHaMaMENTo PÚBlico
EdiTal dE SElEÇÃo Nº 006/2021, dE 23 dE NoVEMBro dE 2021
o ESTado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚ-
Blica, doravante denominada SESPa, torna pública a realização de cHa-
MAMENTO PÚBLICO para seleção de entidades de direito privado, sem fins 
lucrativos, qualificadas no estado do Pará como OSS interessadas em cele-
brar coNTraTo dE GESTÃo para o fomento, gerenciamento, operacionali-
zação e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos 
no HoSPiTal rEGioNal PÚBlico do MaraJÓ, localizado à avenida rio 
Branco, nº 1266, centro, município de Breves (Pa), cEP: 68-800-000, com 
fundamento na lei federal nº 9.637/1998; à lei Estadual nº 5.980, de 19 
de julho de 1996, à lei 6.773, de 23 de agosto de 2005, no decreto 3.876, 
de 21 de janeiro de 2000, no decreto Estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 
2019 e alterações promovidas pelo decreto nº 1.547, de 06 de maio de 2021.
oBJETo: Seleção de entidade qualificada no Estado do Pará, como orga-
nização social em saúde, doravante denominada de oSS, para celebrar 
contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução de 
atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital regional 
Público do Marajó, no município de Breves/Pa.
SESSÃo dE aBErTUra: 22 de dezembro, às 9:00 horas no auditório da 
Sede da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará - SESPa, 2º andar, 
Travessa lomas Valentinas, nº 2190, Bairro do Marco, Belém (Pa), cEP: 
66.093-677.
croNoGraMa do Processo de seLeÇÃo
o processo de seleção compreenderá os seguintes eventos, observando 
prazos que poderão ser alterados em razão de fatos supervinientes à pu-
blicação do edital, devidamente motivado e justificado pela Comissão de 
Seleção:

croNoGraMa PerÍodo
Publicação do Edital de Seleção 23/11/2021

Manifestação de interesse em participar do Processo Seletivo e agendamento de Visita Técnica 13/12/2021
Visita Técnica Hospitalar 15 e 16/12/2021

Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta financeira) e envelope 02 (Pro-
posta Técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 22/12/2021

Publicação do resultado Provisório 17/01/2021
Prazo para recurso 18 a 24/12/2021

Publicação do resultado do (s) recurso (s) 27/01/2022
Prazo para recurso hierárquico 28 a 31/01/2022

Período para Publicação do Resultado Definitivo e Homologação 01/02/2022

ENTrEGa do EdiTal: os interessados deverão retirar o edital no sítio: 
www.saude.pa.gov.br ou na sede da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
/ SESPa, sito à Travessa lomas Valentina, nº 2190, Bairro do Marco, Belém 
(Pa), cEP: 66.093-677, 3º andar, Sala da comissão de Seleção no momen-
to da Manifestação de interesse.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 731789


