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Resultado das Votações da ORDEM DO DIA – 354ª Sessão Ordinária da CAD 

 
 
01)  
 
 

PRDU – Metodologia para dimensionamento de quadros 
das Seções de Finanças, Compras e Almoxarifado das 
Unidades de Ensino e Pesquisa, nos termos do Parecer 
CVND-63/20, como segue: 
 

1. Adotar metodologia baseada em indicadores como uma 
prática para alocação de vagas; 

2. Não interferir nos quadros atuais, mas não repor vagas 
nos casos em que as simulações não indicarem 
necessidade de reposição; 

3. Estimular o compartilhamento de pessoal e a 
reestruturação dos atendimentos; 

4. Dada a situação orçamentária da Unicamp, não haverá 
reposição de quadros por vacância exceto em locais 
onde haja necessidade; 

5. Os números dos quadros serão verificados e ajustados 
periodicamente pela equipe de gestão de quadros da 
PRDU; 

6. Esta metodologia será revista em até 06 (seis) meses. 
Item destacado, aprovado com 17 votos favoráveis e 03 
abstenções. 

 
 
02) Nº 38-P-225/2020 
 

PAULA CRISTINA PEREIRA DA COSTA – FEnf – 1) 
Nomeação na PP: Prof. Dr. – nível MS-3.1 – RTP – 2) 
Ingresso no RDIDP. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

03) Nº 12-P-3307/2020 
 
 

FÁBIO ROBERTO MARIANO – COTUCA – Admissão – 
Professor – Categoria MST-III – nível H – em jornada de 40 
horas semanais – Departamento de Humanidades. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

04) Nº 12-P-24984/2019 
 

HELOISA HELENA MÜLLER – COTUCA – Admissão – 
Professor – Categoria MST-III – nível J – em jornada de 30 
horas semanais – Departamento de Mecânica. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

05) Nº 27-P-1846/2020 
 
 
 

CAISM – Utilização de recursos do quadro de vagas do 
Caism no valor de R$6.606,32 para abertura de concurso 
público para contratação de 01 (um) Médico Obstetra –
referência S1-B – jornada de 24 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

06) Nº 15-P-25002/2019 
 
 

HC – Utilização de recursos do quadro de vagas do HC no 
valor de R$6.606,32 para abertura de concurso público para 
contratação de 01 (um) Médico Clínico Geral – referência 
S1-B – jornada de 24 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 
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07) Nº 34-P-1848/2020 
 
 

IC – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação de 01 (um) Profissional da 
Tecnologia, Informação e Comunicação, perfil Técnico em 
Suporte Computacional – referência M1-A – jornada de 40 
horas semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

08) Nº 01-P-1844/2020 
 
 

PROEC – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação de 01 (um) Profissional de 
Apoio Técnico de Serviços, perfil Técnico em 
Telecomunicações-Redes de Comunicação Dados e Voz –
referência M1-A – jornada de 40 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

09) Nº 01-P-2433/2020 
 

PRP – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$6.291,73 para contratação de 01 (um) Médico Veterinário
– referência S1-A – jornada de 24 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 
10) Nº 01-P-652/2020 
 
 
 

DGA – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

11) Nº 03-P-2917/2020 
 
 
 

FEM – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais.  
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

12) Nº 32-P-25474/2019 
 
 
 
 

HEMOCENTRO – Utilização de recursos do quadro de vagas 
do Hemocentro no valor de R$6.291,73, para contratação 
com aproveitamento de concurso público (Edital-101/19) 
de 01 (um) Profissional da Tecnologia, Informação e 
Comunicação, perfil Analista de Desenvolvimento de 
Sistemas – referência S1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

13) Nº 07-P-1224/2020 
 
 

IB – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
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semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

14) Nº 22-P-3654/2020 
 
 

IG – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

15) Nº 10-P-3823/2020 
 
 
 

IMECC – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

16) Nº 01-P-2475/2020 
 
 

SG – Suplementação de recursos no valor de R$6.673,34 
para contratação com aproveitamento de concurso público 
(Edital-69/18) de 02 (dois) Profissional para Assuntos 
Administrativos, perfil Técnico em Administração – 
referência M1-A – jornada de 40 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

17) Nº 01-P-1893/2020 
 
 
 
 
 

SIARQ – Descontingenciamento de recursos no valor de 
R$3.336,67 para contratação com aproveitamento de 
concurso público (Edital-69/18) de 01 (um) Profissional 
para Assuntos Administrativos, perfil Técnico em 
Administração – referência M1-A – jornada de 40 horas 
semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 
18) Nº 15-P-22705/2019 
 
 

HC – Descontingenciamento de recursos do quadro de 
vagas da FCM no valor de R$4.128,95 para realizar 
extensão de jornada de trabalho de 24 para 40 horas 
semanais do servidor MARIO HENRIQUE FRANCO – Médico 
Clínico Geral – Referência S1-B. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

19) Nº 01-P-13642/2019 DEDH – Certificação e organograma da Diretoria Executiva 
de Direitos Humanos. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

20) Nº 01-P-5135/2019 DEdIC – Certificação e organograma da Divisão de 
Educação Infantil e Complementar. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 
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21) Nº 01-P-15226/2003 FEC – Revisão da certificação e organograma da Faculdade 

de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

22) Nº 01-P-13864/2001 FEEC – Revisão da certificação e organograma da Faculdade 
de Engenharia Elétrica e de Computação. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

23) Nº 01-P-8247/2003 FEF – Revisão da certificação e organograma da Faculdade 
de Educação Física. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

24) Nº 01-P-8237/2003 FEM – Revisão da certificação e organograma da Faculdade 
de Engenharia Mecânica. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

25) Nº 01-P-8243/2003 FEQ – Revisão da certificação e organograma da Faculdade 
de Engenharia Química. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

26) Nº 01-P-5561/2004 GR – Revisão da certificação e organograma do Gabinete do 
Reitor. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

27) Nº 01-P-15230/2003 IB – Revisão da certificação e organograma do Instituto de 
Biologia. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

28) Nº 01-P-15288/2003 IG – Revisão da certificação e organograma do Instituto de 
Geociências. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

29) Nº 01-P-8240/2003 IQ – Revisão da certificação e organograma do Instituto de 
Química. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

30) Nº 06-P-23745/2011  
 
 

FOP – Prestações de contas da área de prestação de 
serviços “Prótese Parcial Removível”, relativas aos 
exercícios de 2017 e 2018. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 
Convênios, Contratos e Termos Aditivos a serem celebrados  
 

31) Nº 01-P-25946/2019 
 
 

Interessado: DEA 
Espécie: Termo Aditivo Nº 191 ao Convênio de 
Cooperação Técnica Científica, Cultural e de Assistência 
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Administrativa 
Partes: Unicamp e Funcamp 
Resumo do Objeto: Cooperação entre as partes para a 
administração dos recursos advindos das parcerias 
firmadas nos termos da Resolução GR-007/2019, conforme 
estabelecido no Termo de Parceria. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

32) Nº 01-P-20317/2017 
 
 

Interessado: INOVA 
Espécie: Termo de Aditamento nº 03 ao Convênio 
Partes: Unicamp/Funcamp e IBM Brasil – Indústria, 
Máquinas e Serviços Ltda. 
Resumo do Objeto: Alterar os itens 6.1 e 6.2 da Cláusula 
Sexta, a fim de atualizar os valores das taxas de ocupação 
e manutenção.  
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 
Convênios, Contratos e Termos Aditivos para homologação 
 

33) Nº 01-P-30870/2016 
 
 

Interessado: DEAS 
1) Espécie: Termo de Retirratificação nº 01/17 
Partes: Unicamp/Funcamp e Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde 
Resumo do Objeto: Readequar as metas assistenciais a 
partir de julho/2017 no AME – Santa Bárbara D’Oeste. 
 
2) Espécie: Termo de Retirratificação nº 01/18 
Resumo do Objeto: Operacionalização da gestão e 
execução das atividades e serviços de saúde em 2018 no 
AME – Santa Bárbara D’Oeste. 
Parecer: Cacc 
 
3) Espécie: Termo de Retirratificação nº 02/18 
Resumo do Objeto: Supressão da parcela de custeio de 
dezembro/2018 no AME – Santa Bárbara D’Oeste. 
Parecer: Cacc 
 
4) Espécie: Termo de Retirratificação nº 01/19 
Data de Assinatura: 28.12.18 
Resumo do Objeto: Operacionalização da gestão e 
execução das atividades e serviços de saúde em 2019 no 
AME – Santa Bárbara D’Oeste. 
Parecer: Cacc 
 
5) Espécie: Termo Aditivo de Permissão de Uso 
Resumo do Objeto: Incorporação de bens móveis, 
equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de 
informática correspondente a 2018 com exclusiva 
finalidade na realização das atividades e serviços de saúde, 
de assistência ambulatorial, desenvolvidas no AME – Santa 
Bárbara D’Oeste. 
 
6) Espécie: Termo de Aditamento nº 01/20 
Resumo do Objeto: Operacionalização da gestão e 
execução das atividades e serviços de saúde em 2020 no 
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AME – Santa Bárbara D’Oeste. 
Item não destacado, homologado com 02 abstenções. 

 
 

34) Nº 06-P-23745/2011 
 

FOP – Área de prestação de serviços “Prótese Parcial 
Removível” – Encerramento. 
Item não destacado, manifestação, com 02 abstenções, 
favorável ao encerramento da área. 

 
 
 

 
ORDEM DO DIA SUPLEMENTAR – 354ª Sessão Ordinária da CAD 

 
 

01) 
 
 
 
 

COTIL – a) Descentralização da vaga nº 41 e atribuição de 
recursos para abertura de processo seletivo público para 
admissão de 01 docente – jornada de 30 horas semanais –
departamento de Mecânica – na categoria e nível 
correspondentes à titulação do docente a ser admitido –
em substituição ao Prof. José Valter Muller Junior que se 
aposentou em 21.05.19; e b) Atribuição de 01 (uma) vaga 
e recursos para abertura de processo seletivo público para 
admissão de 01 docente – jornada de 40 horas semanais –
departamento de Enfermagem – na categoria e nível 
correspondentes à titulação do docente a ser admitido. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

02)  
 
 
 
 

COTUCA – Atribuição de vaga e recursos para 
aproveitamento de candidato aprovado no processo seletivo 
público, objeto do proc. nº 12-P-2520/19, para contratação 
de 01 (um) docente – carreira MST – jornada de 40 horas 
semanais – na categoria e nível correspondentes à titulação 
do docente a ser contratado, de acordo com a Deliberação 
Cepe-A-02/1997, alterada pela Deliberação Cepe-A-
06/2005 – departamento de Humanidades – em 
substituição à Profa. Cibele Oliveira que se aposentou em 
06.08.2019. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

03)  
 
 
 

COTUCA – Atribuição de vaga e recursos para 
aproveitamento de candidato aprovado no processo seletivo 
público, objeto do proc. nº 12-P-2520/19, para contratação 
de 01 (um) docente – carreira MST – jornada de 40 horas 
semanais – na categoria e nível correspondentes à titulação 
do docente a ser contratado, de acordo com a Deliberação 
Cepe-A-02/1997, alterada pela Deliberação Cepe-A-
06/2005 – departamento de Humanidades – em 
substituição à Profa. Sandra Magalhães de Oliveira que se 
aposentou em 20.08.2019. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

04)  
 

COTUCA – Abertura de processo seletivo sumário para 
contratação temporária de 01 (um) docente – nível inicial 
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da carreira MST – jornada de 40 horas-semanais –
departamento de Alimentos – em substituição a docente 
que usufruirá férias e licença-prêmio a partir de 01.07.20 
com previsão de aposentadoria em 17.03.21. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

05)  
  

COTUCA – Abertura de processo seletivo sumário para 
contratação temporária de 01 (um) docente – nível inicial 
da carreira MST – jornada de 20 horas-semanais –
departamento de Alimentos – em substituição a docente 
que usufruirá férias e licença-prêmio a partir de 01.08.20 
com previsão de aposentadoria em 14.04.21. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

06) 
 

COTUCA – Aproveitamento de candidato aprovado no 
processo seletivo sumário, objeto do proc. nº 12-P-
25521/19, para contratação temporária de 01 (um) 
docente – carreira MST – jornada de 40 horas semanais – 
no nível inicial da carreira – departamento de Plásticos – 
em substituição a docente com previsão de aposentaria em 
30.04.20. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

07) 
 

COTUCA – Aproveitamento de candidato aprovado no 
processo seletivo sumário (cuja abertura para realização do 
processo foi autorizada através do Parecer CVD-07/20 e 
Deliberação CAD-58/20), para contratação temporária de 
mais 01 (um) docente – carreira MST – jornada de 40 
horas semanais – no nível inicial da carreira – 
departamento de Eletroeletrônica – em substituição a 
docente com previsão de aposentaria em 05.05.20, até que 
se conclua o Processo Seletivo Público que tramita sob o 
processo 12-P-15449/17. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

08) Nº 13-P-7097/2019 
 
 

CLÉRISTON MATEUS DO NASCIMENTO ROSSETTO – COTIL 
– Prorrogação do prazo de contratação temporária 
emergencial de docente – em caráter excepcional – carreira 
MST-II-C – jornada de 10 horas semanais – departamento 
de Mecânica – a partir de 16.05.20 – por 365 dias – em 
substituição parcial ao Prof. César Donizetti Bazana, 
designado para a função de Diretor Administrativo do 
Colégio. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

09) 
 
 

COTUCA – Aumento temporário de jornada de trabalho do 
Prof. Izael Gressoni Júnior – carreira MST – de 20 para 40 
horas semanais, em substituição a docente que usufruirá 
férias e licença-prêmio a partir de 01.08.20 com previsão 
de aposentadoria em 14.04.21. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 
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10) Nº 01-P-22201/14 
 
 

CESOP – Descontingenciamento da vaga nº 02 e utilização 
dos recursos provenientes do Plano de Desenvolvimento de 
Docentes e de Pesquisadores para contratação de 01 (um) 
Pesquisador – nível C – jornada de 40 horas semanais. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 
11) Nº 27-P-2580/2020 
 
 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 
para contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 
Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 
semanais, até que seja possível preencher esta vaga 
através de concurso público ou até que seja feito o 
dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 
estudos da PRDU – em substituição à servidora Maria Zilda 
Rodrigues que se aposentou em 23.03.19. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

12) Nº 27-P-2588/2020 
 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 
para contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 
referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, até que 
seja possível preencher esta vaga através de concurso 
público ou até que seja feito o dimensionamento de 
quadros a ser realizado em função dos estudos da PRDU – 
em substituição à servidora Rosangela Silveira que se 
aposentou em 23.03.19. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

13) Nº 27-P-4688/2020 
 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 
para contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 
referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, até que 
seja possível preencher esta vaga através de concurso 
público ou até que seja feito o dimensionamento de 
quadros a ser realizado em função dos estudos da PRDU – 
em substituição à servidora Marilene de Camargo que se 
aposentou em 01.02.19. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

14) Nº 27-P-4745/2020 
 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 
para contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 
referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, até que 
seja possível preencher esta vaga através de concurso 
público ou até que seja feito o dimensionamento de 
quadros a ser realizado em função dos estudos da PRDU – 
em substituição à servidora Silvia Ines de Paula que se 
aposentou em 01.02.19. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 
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15) Nº 27-P-4750/2020 
 

CAISM – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 
para contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 
Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 
semanais, até que seja possível preencher esta vaga 
através de concurso público ou até que seja feito o 
dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 
estudos da PRDU – em substituição à servidora Maria de 
Lourdes dos Santos que se aposentou em 17.10.19. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

16) Nº 15-P-25241/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 
contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 
Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 
semanais, até que seja possível preencher esta vaga 
através de concurso público ou até que seja feito o 
dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 
estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 
em 17.09.19. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

17) Nº 15-P-25261/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$6.291,73 para 
contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-01/19) de 01 (um) Enfermeiro – 
referência S1-A – jornada de 30 horas semanais, até que 
seja possível preencher esta vaga através de concurso 
público ou até que seja feito o dimensionamento de 
quadros a ser realizado em função dos estudos da PRDU – 
em substituição a servidora desligada em 06.05.19. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

18) Nº 15-P-25246/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 
contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 
Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 
semanais, até que seja possível preencher esta vaga 
através de concurso público ou até que seja feito o 
dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 
estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 
em 21.05.19. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

19) Nº 15-P-25250/2019 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 
contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 
Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 
semanais, até que seja possível preencher esta vaga 
através de concurso público ou até que seja feito o 
dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 
estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 
em 11.03.19. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 
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20) Nº 15-P-305/2020 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 
contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 
Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 
semanais, até que seja possível preencher esta vaga 
através de concurso público ou até que seja feito o 
dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 
estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 
em 02.01.20. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

21) Nº 15-P-350/2020 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 
contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 
Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 
semanais, até que seja possível preencher esta vaga 
através de concurso público ou até que seja feito o 
dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 
estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 
em 06.12.19. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

22) Nº 15-P-525/2020 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 
contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-04/19) de 01 (um) Técnico de 
Enfermagem – referência M1-A – jornada de 30 horas 
semanais, até que seja possível preencher esta vaga 
através de concurso público ou até que seja feito o 
dimensionamento de quadros a ser realizado em função dos 
estudos da PRDU – em substituição a servidora desligada 
em 07.01.20. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 

23) Nº 15-P-2643/2020 
 

HC – Utilização de recursos no valor de R$3.336,67 para 
contratação com aproveitamento de processo seletivo 
temporário (Edital-01/18) de 01 (um) Técnico de 
Equipamentos Médicos e Odontológicos – perfil Técnico em 
Radiologia e Imagenologia – referência M1-A – jornada de 
24 horas semanais, até que seja possível preencher esta 
vaga através de concurso público, cuja abertura já foi 
aprovada conforme Parecer CVND-233/19 e Deliberação 
CAD-11/20 – em substituição a servidor desligado em 
16.01.18. 
Item não destacado, aprovado com 02 abstenções. 

 
 

 


