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EDITAL 01/2008 – ANEXO I
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nome: ..........................................................................................................................................................
Cargo:............................................................. Localidade:..........................................................................
Data: ____/03/2008.

................................................................
........................................................

Assinatura do Candidato       Assinatura do Recebedor

EDITAL 01/2008 – ANEXO II

RELAÇÃO DE TÍTULOS

NOME:

CARGO: LOCALIDADE:

Documento/Título

nº

Descrição do documento entregue Item do Edital para
enquadramento

Para uso exclusivo da
Comissão

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

data: ___/03/2008.

_______________________
_______________________

Assinatura do Candidato
  Assinatura do recebedor

Código 367684

8 - Da Remuneração:
8.1- os servidores serão admitidos com remuneração equivalente ao cargo de

denominação referido no item 1 e na tabela abaixo, nas respectivas classes iniciais.

CArGo SALÁrio
Perito Médico-Legista r$  2.752,70

Auxiliar de Perícia r$  905,80

8.2 - A remuneração de que trata o item anterior, será reajustada na mesma
proporção e na mesma data em que se modificarem os vencimentos dos cargos cujas funções
têm as mesmas denominações.

9. Disposições Finais:
9.1- A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste

edital e da Lei n.º 12.879, de 27 de dezembro de 2007, bem como sua aceitação tácita das
condições nele contidas, tais como se acham estabelecidas.

9.2- Será excluído da seleção, ou mesmo rescindido o contrato, se, a qualquer tempo, for
constatada declaração falsa ou inexata em documentos apresentados pelo concorrente.
9.3- em relação aos candidatos que já tiverem exercido a função de Perito no instituto-Geral
de Perícias, do estado do rio Grande do Sul, guardada a analogia de funções para cargos
de denominações assemelhadas, será vedada a contratação daquele que, na data da
publicação da Lei n° 12.879, de 27 de dezembro de 2 007, ainda apresentar passivo de laudo
a concluir, conforme estabelece o parágrafo 2° do A rt. 10 da referida Lei.
9.4- o curso básico de treinamento e aperfeiçoamento a ser ministrado pelo instituto-Geral
de Perícias em Porto Alegre terá a carga horária de 80 horas/aula.
9.5- ocorrendo, por parte do contratado, desistência do contrato, poderá o instituto-Geral de
Perícias contratar outro candidato classificado para preenchimento da vaga, pelo prazo
restante à contratação do substituído. Nos casos de desistência e/ou dispensa justificada dos
contratados, proceder-se-á a sua substituição pelo respectivo candidato suplente.
9.6- os remanescentes terão prioridade na contratação, seguindo-se rigorosamente a
classificação publicada no diário oficial do estado, no caso de desistência do candidato
selecionado.
9.7- Poderão ser solicitados documentos adicionais ou ainda serem realizadas diligências
para esclarecimentos de eventuais questões por parte da Comissão designada para proceder
a seleção.
9.8- os casos omissos serão resolvidos pela Comissão, ¨ad-referendum¨ do Senhor diretor-
Geral do instituto-Geral de Perícias.

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2008.

Áureo Luiz Figueiredo Martins,
Perito Criminalístico engenheiro,
        diretor-Geral  do iGP/SSP/rS.

EDITAL 01/2008 – ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Favor preencher com letra de forma e legível.

NOME:

CARGO: LOCALIDADE:

dAtA de NASCiMeNto:............................................. idAde: ...................................................................
NAturALidAde:.................................. rG: .................................CPF: .......................................................
SeXo: .............................................. eStAdo CiViL:....................................................................................
eNdereÇo CoMPLeto: .............................................................................................................................
BAirro:.............................CidAde:...................................................CeP:...................................................
FoNeS:(.....).................................................................CeLuLAr:(.....)..........................................................
FiLiAÇÃo: Pai .........................................................................................................................................

Mãe
.......................................................................................................................................

ACoMPANHA eNVeLoPe CoM reLAÇÃo de tÍtuLoS:(.....) SiM (.....) NÃo

oCuPA CArGo PúBLiCo AtiVo ou iNAtiVo: (.....) NÃo (.....) SiM
Se sim, qual? .......................................................... Matrícula ..................................

declaro que aceito participar do Curso Básico de treinamento para as
funções que me inscrevi, a ser ministrado pelos órgãos competentes, em Porto Alegre, em data a ser definida pelo iGP.

Porto Alegre, ...... de janeiro de 2008.

Assinatura do Candidato

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretaria da Saúde
Secretário: 

Osmar Terra
End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar 

Porto Alegre/RS - 90119-900
Fone: (51) 3288-5800

PORTARIAS

PORTARIA Nº 80/2008

Credencia o Hospital Nossa Senhora do Livramento para 
laqueadura tubária e vasectomia.
A SeCretÁriA de SAúde do eStAdo do rio GrANde 
do SuL AdJuNtA, no uso de suas atribuições legais, 
reSoLVe:
Art. 1º - Credenciar a Fundação Assistencial Beneficente de 
Guaíba – Hospital Nossa Senhora do Livramento, de Guaíba/rS, 
CNPJ nº 91.090.936/0001-06, para realizar laqueadura tubária e 
vasectomia pelo SuS, de acordo com o estabelecido na Portaria 
SAS/MS  n.º 048, de 11 de fevereiro de 1999, e documentação 
anexa ao expediente nº 54954-2000/07-0.
Art.2º - esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2008.

ARITA BERGMANN
Secretária de Estado da Saúde Adjunta

Código 367681

SÚMULAS

DIVISÃO DE COMPRAS

Aviso de Licitação
A Secretaria estadual da Saúde, torna público  através de sua  
pregoeira  e equipe de apoio, designados pela Portaria n.º 
179/2007 e retificação a abertura  de Pregão Eletrônico para 
registro de Preços,  conforme descrição abaixo, de acordo com 
a legislação vigente.

objeto: Aquisição de medicamentos de uso  humano.
tipo: Menor Preço

Processo n.º 003218-20.00/08-5
Pregão Eletrônico n.º 015/2008
data da disputa:  28/02/2008 às 14:00 h.

Processo n.º 003108-20.00/08-5
Pregão Eletrônico n.º016/2008
data da disputa:  11/03/2008 às 09:00 h.

Processo nº 003223-20.00/08-3
Pregão Eletrônico nº 017/2008
data da disputa: 12/03/2008 às 09:00 h.

o edital encontra-se disponíveis  no site www.licitacoes-e.com.br
 informações na divisão de Compras - Av. Borges de Medeiros, 
1501 - 5º andar, Sala 04.

Porto Alegre, 18  de fevereiro  de 2008

Código 367654

ATO DE PRORROGAÇÃO “EX OFFÍCIO” nº 006/2008, 
celebrado em 14.02.2008, ao Convênio nº 082//2005, celebrado 
em 01.03.2006, Processos: 34368-20.00/05.4,  entre o estado 
do rio Grande do Sul, através da Secretaria da Saúde e a 
ASSoCiAÇÃo HoSPitAL BoM PAStor - iJuÍ/rS, objetivando 
a Aquisição de Aquisição de Material de Consumo. oBJeto: 
ProrroGAr, até 08 de fevereiro de 2010, os prazos de 
Vigência e execução previsto na Cláusula Sexta – da Vigência , 
respectivamente, do Convênio nº 082/2005, tendo em vista que 
o atraso de 708 (setecentos e  oito) dias no repasse do recurso 
financeiro à Instituição.

Fica RETIFICADA a súmula publica no Diário Oficial 
do Estado em 15.02.2008ATO DE PRORROGAÇÃO “EX 
OFFÍCIO”, celebrado em 11.02.2008, ao Convênio nº 054//2005, 
celebrado em 21.12.2005, Processos: 39322-20.00/05.7,  entre 
o estado do rio Grande do Sul, através da Secretaria da Saúde 
e a ASSoCiAÇÃo BeNeFiCeNte de iGreJiNHA HoSPitAL BoM 
PAStor - iGreJiNHA/rS, objetivando a Aquisição de equipamentos 
no que tange ao nº que 005/2008 e não como constou.

Porto Alegre,  18 de fevereiro de 2008

 OSMAR TERRA
  Secretário de Estado da Saúde 

Código 367656

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ProCeSSo:011658-20.00/07-9
oBJeto: Credenciamento junto ao SuS.
CoNtrAtAdo: FuNdAÇÃo ASSiSteNCiAL e BeNeFiCeNte 
MAriA ANuNCiAÇÃo GoMeS de GodoY. 
CNPJ: 07.685.994/0001-76
MuNiCÍPio: CANdiotA/rS
FuNdAMeNtAÇÃo LeGAL: com base no Art. 25 “caput” da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
rAtiFiCAÇÃo: em 15 de fevereiro de 2008, com fundamento 
no Art. 26, da Lei supracitada.

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2008.

ARITA BERGMANN
Secretária de Estado da Saúde Adjunta

Código 367658


