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Nº 1.121 - Nomear EMIVAL GONÇALVES DE SOUSA, para exer-
cer o cargo de Assistente Técnico do Departamento de Administração
da Fundação Nacional de Saúde, DAS 102.1, código 50.0085.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE no exercício da competência que lhe confere o inciso VIII, do art.
14, do Anexo I, do Decreto nº 4.727, de 9/6/2003, publicada no
Diário Oficial da União de 10, subseqüente, resolve:

No- 1.122 - Art. 1º Nomear, de acordo com o inciso I, do art. 9º e 10,
da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os candidatos aprovados
no concurso público para os cargos de Agente Administrativo e Téc-
nico de Contabilidade da Carreira da Previdência, da Saúde e do
Trabalho, na forma do Edital nº 001/2009, de 30 de março de 2009,
publicado no Diário Oficial da União de 31 subsequente, e homo-
logado pelo o Edital s/nº, publicado no Diário Oficial da União de 20
de agosto de 2009.

Art. 2º Os candidatos relacionados no Anexo I, desta por-
taria, deverão comparecer para a respectiva posse no prazo máximo
de 30 dias a contar da data de publicação desta Portaria nos locais
indicados no referido Anexo.

Art. 3º Os candidatos deverão comparecer munido das do-
cumentações e exames admissionais constantes dos Anexos II e III,
desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANEXO I

1.Nomeação para apresentação dos candidatos do cargo de
Agente Administrativo, portando as documentações necessárias para
as respectivas posses, na seguinte ordem: cidade, unidade federativa,
endereço de apresentação, classificação, número de inscrição, nome
do candidato, vaga.

1.1Brasília-DF
Endereço para apresentação: Fundação Nacional de Saúde
SAS - Quadra 04 - Bloco "N" - 3º andar, Ala Sul - Co-

ordenação de Administração - Serviço de Cadastro - COARH/SE-
CAD - Brasília/DF

123 270056068 RENATA DA MOTA GONCALVES 386679
124 270038035 MIRZA RACHEL CINTRA E SILVA 4 111 0 3
125 270049975 PRISCILA FATIMA PINHEIRO DE SIQUEI-

RA BASTOS
381270

126 270102493 JEYNE LUCY VIANA COSTA RAEFF 385540
127 270001867 KELLY KRONBAUER KUNRATH 381971

1.2 Florianopólis - SC
Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito - Florianopólis

10 220014981 JULIANA POETA MANGRICH 398519

2. Nomeação para apresentação dos candidatos do cargo de
Técnico de Contabilidade, portando as documentações necessárias
para as respectivas posses, na seguinte ordem: cidade, unidade fe-
derativa, endereço de apresentação, classificação, número de inscri-
ção, nome do candidato, vaga.

2. Brasília-DF
SAS - Quadra 04 - Bloco "N" - 3º andar, Ala Sul - Co-

ordenação de Administração - Serviço de Cadastro - COARH/SE-
CAD - Brasília/DF

7 2 7 0 11 7 1 4 8 THIAGO JOSE MONROE CARDOSO 3 6 8 3 11

2.1 João Pessoa - PB
Rua Prof. Geraldo Von Shosten, 285, Jaguaribe - João Pes-

soa/PB

3 120002140 CLAUDINO SALVIANO DE ARAUJO NETO 387926

ANEXO II

1. Os candidatos nomeados deverão comparecer munidos dos
seguintes documentos (originais e cópias):

1.1. Carteira de Identidade;
1.2. CPF;
1.3. Certificado de Reservista ou comprovante de dispensa

da corporação;
1.4. Título de Eleitor com o comprovante de votação da

última eleição ou declaração do TRE;
1.5. Certidão de casamento e /ou comprovante de união

estável (se for o caso)
1.6. Certidão de nascimento ou Termo de Guarda ou Tutela

dos dependentes (se for o caso)
1.7. Certificado de conclusão de curso de nível médio para o

cargo de Agente Administrativo e de curso de Técnico em Con-
tabilidade para o cargo de Técnico em Contabilidade, fornecidos por
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

1.8. Última declaração de Imposto de Renda com o com-
provante de entrega na Receita Federal;

1.9. PIS/PASEP (se possuir);
1.10. 03 fotos 3x4 (recentes)
1.11. Comprovante de dados bancários, Banco do Brasil ou

Caixa Econômica Federal, preferencialmente;
1.12. Comprovante de residência em nome da pessoa onde

conste o CEP;
1.13. Cópia da carteira de trabalho - folhas onde constam

número, série e data do primeiro emprego (se for o caso);

1.14. Tipagem sanguínea e Fator RH (informar);
1.15. Os candidatos que se declaram portadores de neces-

sidades especiais deverão apresentar o Atestado de Inspeção Ins-
titucional, comprovando a deficiência.

2. Os servidores nomeados não poderão:
2.1. Ser servidor (a) ativo(a) da administração direta ou in-

direta da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nem em-
prego de suas subsidiárias ou controladas.

2.2. Participar de gerência ou administração de sociedade
privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, ex-
ceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

ANEXO III

a)Seja adotado para todos os aprovados o protocolo básico
de exames, conforme preconiza o art. 6º do Decreto nº 6.856/2009,
abaixo relacionados:

Exames
Hemograma Completo
Glicemia em Jejum
Colesterol
Tr i g l i c e r í d e o s
Creatinina
TGO (AST)
TGP (ALT)
EAS
Citologia Oncótica (mulheres)
ECG (idade >45anos)
Oftalmológico (idade >45 anos)
Sangue oculto nas fezes (idade>50 anos - método Imonocromatográfico)
Mamografia para mulheres idade >50 anos
PSA para homens idade > 50 anos

b) Aos candidatos portadores de necessidades especiais -
PNE, categoria discriminada no art. 4º do Decreto nº 3.298, de
20/12/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2/12/2009, além dos
exames acima, caberá apresentação de relatório do médico espe-
cialista com vistas a ser submetido à Perícia Oficial.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE no exercício da competência que lhe confere o inciso VIII, do art.
14, do Anexo I, do Decreto nº 4.727, de 9/6/2003, publicada no
Diário Oficial da União de 10, subseqüente, RESOLVE:

No- 1.123 - Art. 1º Nomear, de acordo com o inciso I, do art. 9º e 10,
da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, os candidatos aprovados
no concurso público para os cargos abaixo relacionados da Carreira
da Previdência, da Saúde e do Trabalho, na forma do Edital nº
001/2009, de 30 de março de 2009, publicado no Diário Oficial da
União de 31 subsequente, e homologado pelo o Edital s/nº, publicado
no Diário Oficial da União de 20 de agosto de 2009.

Art. 2º Os candidatos relacionados no Anexo I, desta por-
taria, deverão comparecer para a respectiva posse no prazo máximo
de 30 dias a contar da data de publicação desta Portaria nos locais
indicados no referido Anexo.

Art. 3º Os candidatos deverão comparecer munido das do-
cumentações e exames admissionais constantes dos Anexos II e III,
desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FAUSTINO B. LINS FILHO

ANEXO I

1.Nomeação para apresentação dos candidatos dos cargos de
Analista de Suporte de Sistemas e Contador portando as documen-
tações necessárias para a respectiva posse, na seguinte ordem: cidade,
unidade federativa, endereço de apresentação, classificação, número
de inscrição, nome do candidato, cargo e vaga.

1.1 BRASÍLIA/DF
SAS- Quadra 04 - Bloco "N" - 3º Andar, Ala sul - Co-

ordenação de Administração - Serviço de Cadastro - COARH/SE-
CAD - Brasília/DF

21 270124047 SAULO GUERREIRO
LACERDA

ANALISTA DE SISTEMAS 732643

22 270122974 JOAO CARLOS LEM-
GRUBER JUNIOR

ANALISTA DE SISTEMAS 377142

6 270134522 RODRIGO RAMOS AN-
DRADE

C O N TA D O R 641687

ANEXO II

1. Os candidatos nomeados deverão comparecer munidos dos
seguintes documentos (originais e cópias):

1.1. Carteira de Identidade;
1.2. CPF;
1.3. Certificado de Reservista ou comprovante de dispensa

da corporação;
1.4. Título de Eleitor com o comprovante de votação da

última eleição ou declaração do TRE;
1.5. Certidão de casamento e /ou comprovante de união

estável (se for o caso);
1.6. Certidão de nascimento ou Termo de Guarda ou Tutela

dos dependentes (se for o caso);
1.7. Certificado ou diploma, devidamente registrado, de con-

clusão de curso superior de informática, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC, para os cargos de Analista de
Sistemas e Arquivista;

1.8. Certificado ou diploma, devidamente registrado, de con-
clusão de curso superior, fornecido por instituição de ensino reco-
nhecida pelo MEC e registro no conselho de classe correspondente
para os cargos de Administrador, Arquiteto, Auditor, Bibliotecário,
Biólogo, Contador, Engenheiro, Estatístico, Farmacêutico-Bioquími-
co, Geólogo.

1.9. Certificado ou diploma, devidamente registrado, de con-
clusão de curso superior em Medicina ou Enfermagem, Odontologia,
Farmácia, Nutrição, Medicina Veterinária e Biologia, fornecido por
instituição de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho
de Classe correspondente, com especialização em Saúde Pública, para
o cargo de Sanitarista.

1.10. Graduação em Pedagogia ou Psicologia, Filosofia,
Ciências Sociais e Educação Física e registro no Conselho de Classe
correspondente, para o cargo de Técnico em Assuntos Educacio-
nais.

1.11. Última declaração de Imposto de Renda com o com-
provante de entrega na Receita Federal;

1.12. PIS/PASEP (se possuir);
1.13. 03 fotos 3x4 (recentes)
1.14. Comprovante de dados bancários, Banco do Brasil ou

Caixa Econômica Federal, preferencialmente;
1.15. Comprovante de residência em nome da pessoa onde

conste o CEP;
1.16. Cópia da carteira de trabalho - folhas onde constam

número, série e data do primeiro emprego (se for o caso);
1.17. Tipagem sanguínea e Fator RH (informar);
1.18. Os candidatos que se declaram portadores de neces-

sidades especiais deverão apresentar o Atestado de Inspeção Ins-
titucional, comprovando a deficiência.

2. Os servidores nomeados não poderão:
2.1. Ser servidor (a) ativo(a) da administração direta ou in-

direta da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nem em-
prego de suas subsidiárias ou controladas.

2.2. Participar de gerência ou administração de sociedade
privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, ex-
ceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

ANEXO III

a) Seja adotado para todos os aprovados o protocolo básico
de exames, conforme preconiza o art. 6º do Decreto nº 6.856/2009,
abaixo relacionados:

Exames
Hemograma Completo
Glicemia em Jejum
Colesterol
Tr i g l i c e r í d e o s
Creatinina
TGO (AST)
TGP (ALT)
EAS
Citologia Oncótica (mulheres)
ECG (idade >45anos)
Oftalmológico (idade >45 anos)
Sangue oculto nas fezes (idade>50 anos - método Imonocromatográfico)
Mamografia para mulheres idade >50 anos
PSA para homens idade > 50 anos

b) Aos candidatos portadores de necessidades especiais -
PNE, categoria discriminada no art. 4º do Decreto nº 3.298, de
20/12/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 2/12/2009, além dos
exames acima, caberá apresentação de relatório do médico espe-
cialista com vistas a ser submetido à Perícia Oficial.

COORDENAÇÃO REGIONAL NO ESTADO
DE GOIÁS

PORTARIA Nº 1.075, DE 23 DE SETEMBRO DE 2010

O COORDENADOR REGIONAL DA FUNDAÇÃO NA-
CIONAL DE SAUDE NO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
atribuições e de acordo com a competência que lhe foi subdelegada
através da Portaria nº 281 de 22 de abril de 1999, publicada no
D.O.U, nº 76 de 23 subsequente, com fundamento no artigo 215 da
lei 8.112/90 combinado com o artigo 40, parágrafo 7º, Inciso II da
E.C 41/2003 e tendo em vista o que consta no Processo nº
25160.005.488/2010-30, resolve:

Art 1 - CONCEDER pensão aos beneficiários do ex-servidor
JOSÉ APARECIDO DA SILVA, matrícula SIAPE Nº 0494927, ativo
em que era ocupante do cargo de Agente de Saúde Pública, classe
"S", padrão III, em conformidade com a Lei nº 8.112/90, observados
os critérios estabelecidos na Lei 10.887/2004, artigo 2º, inciso I, a
partir da data do óbito 24/07/2010.

NOME QUALIDADE FUNDAMENTO LEGAL
JERECENI CORRÊA DOS SANTOS Companheira

designada
Art. 217, inciso I, alínea "c"

IGOR JOAQUIM DA SILVA filho Art. 217, inciso II, alínea "a"

RUY GOMIDE BARREIRA
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