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PORTARIAS DE 5 DE MARÇO DE 2010

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno
aprovado pela Portaria nº. 1776, de 8.9.2003, publicada no DOU de
9.9.2003, e tendo em vista o que consta do Processo nº.
25167.000.922/2010-25, resolve:

No- 264 - Art. 1º Declarar, nos termos do inciso VIII, artigo 33, da Lei
nº 8.112, de 1990, a vacância do cargo de Agente Administrativo,
Classe A, Padrão I, ocupado pela servidora MAIARA SOBRAL SIL-
VA, matrícula SIAPE n.º 1732437, do Quadro de Pessoal da Fun-
dação Nacional de Saúde, lotada na CORE/TO, em Tocantins, por
motivo de posse em outro cargo público inacumulável, a contar de
19.01.2010.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso 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- 273 - 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 o cargo de Agente Administrativo da Car-
reira 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 no local
indicado no referido Anexo.

Art. 3º Os candidatos deverão comparecer munidos 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.

FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE

ANEXO I

1.Nomeação para apresentação dos candidatos do cargo de
Agente Administrativo, portando as documentações necessárias para a
respectiva posse, na seguinte ordem: cidade, unidade federativa, en-
dereço de apresentação, classificação, número de inscrição, nome do
candidato e vaga.

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

ordenação de Administração de Recursos Humanos - Serviço de Ca-
dastro - COARH/SECAD - Brasília/DF

95 270004629 LAURO MARTINS STHAL 0385545
96 270017186 LUIZ FERNANDO GONÇALVES

DIAS
020617

97 270198652 DAIANE ALEM LAGO 0108282
98 270207406 DUILIO LOMBARDO 0385697
99 270210504 EDUARDO PIO DA SILVA 0 4 111 0 5
100 270020101 MARCELO ALVES CASTRO 0380370

1.1.1Nomeação para apresentação do candidato do cargo de Agente
Administrativo, que se declarou portador de necessidades especiais,
portando as documentações necessárias para as respectivas posses, na
seguinte ordem: cidade, unidade federativa, endereço de apresentação,
classificação, número de inscrição, nome do candidato e vaga.

9 270140549 ANDRESSA MARQUES DA CUNHA 0409108

1.2-PORTO ALEGRE/RS
Av. Borges de Medeiros, nº 536, 11º andar - Porto Alegre-RS

12 230013058 FABRICIO ZETTLER PINHEIRO 0639839

ANEXO II

1. Os candidatos nomeados deverão comparecer munidos dos se-
guintes documentos (originais e cópias):
1.1. Carteira de Identidade;
1.2. CPF;
1.3. Certificado de Reservista ou comprovante de dispensa da cor-
poração;
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 Contabilidade 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 comprovante 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 necessidades es-
peciais deverão apresentar o Atestado de Inspeção Institucional, com-
provando a deficiência.
2. Os servidores nomeados não poderão:
2.1. Ser servidor (a) ativo(a) da administração direta ou indireta da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nem emprego de suas
subsidiárias ou controladas.
2.2. Participar de gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na
qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
ANEXO III
a) Seja adotado para todos os aprovados o protocolo básico de exa-
mes, 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 Imonocroma-
tográfico)
Mamografia para mulheres idade >50 anos
PSA para homens idade > 50 anos

b) Aos candidatos portadores de necessidades especiais - PNE, ca-
tegoria 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 aci-
ma, caberá apresentação de relatório do médico especialista com
vistas a ser submetido à Perícia Oficial.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso 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- 274 - 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 Todos os candidatos deverão comparecer munidos das
documentações e exames admissionais constantes dos Anexos II e III,
desta Portaria.

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

FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE

ANEXO I

1.Nomeação para apresentação dos candidatos dos cargos de
Administrador, Analista de Sistemas, Técnico em Assuntos Educa-
cionais, Arquiteto e Estatístico portando as documentações neces-
sárias para as respectivas posses, na seguinte ordem: cidade, unidade
federativa, endereço de apresentação, classificação, número de ins-
crição, nome do candidato, cargo e vaga.

1.1-BRASÍLIA/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

23 2 7 0 11 9 7 6 0 LUCIANO DE OLIVEIRA
ANDRADE

ADMINISTRADOR 0370743

24 270141030 RAFAEL DE SOUZA CA-
VA L C A N T I

ADMINISTRADOR 0409562

20 270123288 LEONARDO SELHORST ANALISTA DE SIS-
TEMAS

0635749

4 270128581 MARCIA RANGEL DE
GUSMAO

TÉCNICO EM AS-
SUNTOS EDUCA-
CIONAIS

0410959

1.2-RIO BRANCO/AC
Rua Antônio da Rocha Viana s/n - Vila Ivonete - Rio Branco-AC

2 020035632 LEYDIANE FERREIRA HA-
DAD

A R Q U I T E TO 0373687

1.3-PORTO ALEGRE/RS
Av. Borges de Medeiros, nº 536, 11º andar - Porto Alegre-RS

2 230001483 DENIS ALAPONT E S TAT Í S T I C O 0644523

ANEXO II

1. Os candidatos nomeados deverão comparecer munidos dos se-
guintes documentos (originais e cópias):
1.1. Carteira de Identidade;
1.2. CPF;
1.3. Certificado de Reservista ou comprovante de dispensa da cor-
poração;
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 conclusão de
curso superior de informática, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo MEC, para os cargos de Analista de Sis-
temas e Arquivista;
1.8. Certificado ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo
MEC e registro no conselho de classe correspondente para os cargos
de Administrador, Arquiteto, Auditor, Bibliotecário, Biólogo, Con-
tador, Engenheiro, Estatístico, Farmacêutico-Bioquímico, Geólogo.
1.9. Certificado ou diploma, devidamente registrado, de conclusão 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 cor-
respondente, para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais.
1.11. Última declaração de Imposto de Renda com o comprovante 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 necessidades es-
peciais deverão apresentar o Atestado de Inspeção Institucional, com-
provando a deficiência.
2. Os servidores nomeados não poderão:
2.1. Ser servidor (a) ativo(a) da administração direta ou indireta da
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, nem emprego de suas
subsidiárias ou controladas.
2.2. Participar de gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na
qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

ANEXO III

a)Seja adotado para todos os aprovados o protocolo básico de exa-
mes, 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, ca-
tegoria 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 aci-
ma, caberá apresentação de relatório do médico especialista com
vistas a ser submetido à Perícia Oficial.

RETIFICAÇÕES

Na Portaria n.º 267 de 5/03/2010, publicada no DOU n.º 44
de 8/03/2010, onde se lê: "...Exonerar MARTA CRISTINA PAI-
GANÊS ...", leia-se: "...Exonerar MARTA CRISTINA DIAS PAI-
GANEZ...".
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