
 

ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO DA FUNESA N° 01/2019 - 

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DURANTE AS AÇÕES DAS CARRETAS ITINERANTES DE SAÚDE DA 

MULHER E DO HOMEM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
EM PARCERIA COM A FUNESA 

 

A Fundação Estadual de Saúde - FUNESA torna pública alteração do Perfil 01, 02, 03, 04, 05                 
e 06 que se refere a especificação do Item 11. Valor e forma de pagamento no referido edital,                  
com a finalidade de ampliar o credenciamento, para recrutar profissionais autônomos interessados            
na área de Medicina Geral e Especializada, desde que se enquadrem no perfil abaixo: 

1ª ALTERAÇÃO: 

No Edital " ITEM 11. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO”, 

Inclui-se:  

ITEM ÁREA SUBÁREA PERFIL VALOR PAGO  

01  
MEDICINA 
 

MÉDICO 
GENERALISTA  

Perfil 02 Generalista 
 

R$ 163,00 por hora    
trabalhada 

02 MEDICINA MÉDICO 
ESPECIALISTA 

Perfil 01 Cardiologista 
Perfil 03 Urologista 
Perfil 04 Ginecologista 
Perfil 05 Mastologista 
Perfil 06 Radiologista 
 

R$ 270,00 por hora    
trabalhada 

Justificativa: Considerando a pouca procura de profissionais das áreas médicas descritas acima, o             
pagamento por diária passará a ser por hora trabalhada, com o intuito de atrair os profissionais que                 
atuarão na execução de “Saúde já: Carretas Itinerantes da Saúde do Homem e da Mulher” que tem                 
como objetivo ofertar ações de saúde de forma itinerante a população de estado de Sergipe. 

 

2ª ALTERAÇÃO: 

No Edital ITEM 04. DO PERFIL MÍNIMO EXIGIDO - Atribuições 



PERFIL 03 Médico Urologista  e PERFIL 04 Médico Ginecologista 

Inclui-se: 

Realização de Ultrassonografia. 

Justificativa: Entende-se que pelas características da prática desenvolvida os referidos profissionais 
estão capacitados para executar os referidos procedimentos 

 

PERFIL 03 
MÉDICO 
UROLOGISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO Possuir graduação de nível superior em Medicina, 
acrescido de especialização em urologia. Como      
comprovar: 
- Diploma registrado de graduação de nível superior        
em Medicina e especialização em urologia ou       
residência na área, emitido por instituição reconhecida       
pelo MEC, e registro no respectivo conselho de classe. 

ATRIBUIÇÕES Diagnosticar e tratar afecções do aparelho      
geniturinário masculino, empregando meios clínicos     
para promover ou recuperar a saúde; Participar,       
articulado com equipe multiprofissional, de programas      
e atividades de educação em saúde visando a melhoria         
de saúde do indivíduo, da família e da população em          
geral; Prescrever medicamentos; Realizar outras     
formas de tratamento para diversos tipos de       
enfermidades, aplicando recursos de medicina     
preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e        
bem-estar ao paciente; Realizar Ultrassonografia;     
Realizar as atribuições de Médico e demais atividades        
inerentes à especialidade. 

 

 

PERFIL 04 
MÉDICO 
GINECOLOGISTA 

FORMAÇÃO Possuir graduação de nível superior em      
Medicina,acrescido de especialização em ginecologia.     
Como comprovar: 
- Diploma registrado de graduação de nível superior        
em Medicina e especialização em ginecologia ou       
residência na área, emitido por instituição reconhecida       
pelo MEC, e registro no respectivo conselho de classe. 

ATRIBUIÇÕES Atendimento à mulher, prestando assistência médica      
específica; Realizar procedimentos, tratar de afecções      
do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos,       
empregando tratamento clínico, para promover ou      
recuperar a saúde; Efetuar exames médicos; emitir       
diagnósticos; prescrever medicamentos, orientar as     



pacientes com relação a fatores de riscos; solicitar        
exames e orientar tratamentos; encaminhar as      
pacientes para unidades de referência quando      
necessário; participar das atividades educativas;     
Realizar Ultrassonografia; Realizar as atribuições de      
Médico e demais atividades inerentes à especialidade. 
 

 

3ª ALTERAÇÃO: 

O PERFIL 07 Ultrassonografista,  

Exclui-se: 

O profissional Ultrassonografista.  

Justificativa: Como o PERFIL 03 Urologista  e 04 Ginecologista, realizarão o procedimento de 
Ultrassonografia, não há necessidade da especialidade específica. 

 

 


