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NOTA DE ORIENTAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS POR TEMPO 

DETERMINADO DA SMS 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) considerando a Lei nº 10.483/2020 

que altera a Lei nº 8.546/2007 informa que os Contratos por Tempo Determinado dos profissionais 

de saúde que tiveram o termo final do contrato vencido após 23 de março de 2020 serão 

automaticamente prorrogados pelo tempo necessário para a superação da SITUAÇÃO DE 

CALAMIDADE provocada pela pandemia do COVID-19. 

 Deste modo, convocamos esses profissionais a formalizarem junto a SMS a prorrogação 

dos contratos por meio do envio das seguintes documentações para o e-mail: 

ctdsmsgoiania2020@gmail.com: 

- Documento digitalizado informando o interesse da prorrogação do CTD conforme Anexo I OU 

Anexo II; 

- Certidão Negativa do Cartório Distribuidor Cível Estadual disponível no site: 

https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoNegativaPositivaPublica?PaginaAtual=1; 

- Certidão Negativa do Cartório Distribuidor Criminal Estadual disponível no site: 

https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoNegativaPositivaPublica; 

- Certidão Negativa Cível e Criminal da Justiça Federal, expedidas em um mesmo documento, 

disponível no site: https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/;  

OBS: Emitir também validação da certidão no link -> Validação de Certidão, na mesma página. 

- Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, de quitação com as obrigações eleitorais e relativas à 

quitação eleitoral, disponível no site: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes;  

OBS: Emitir também validação da certidão no link -> Validação de Certidão, na mesma página. 

- Certidão Negativa da Justiça Eleitoral, relativa à condenação criminal eleitoral, disponível no 

site: http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais;   

OBS: Emitir também validação da certidão no link -> Validação de Certidão, na mesma página. 

- Certidão Negativa de Contas do Tribunal de Contas da União, disponível no site: 

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/home.faces; 
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 OBS: Emitir também validação da certidão no link -> Validação de Certidão, na mesma página. 

- Certidão Negativa de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás ou de outro ente 

federativo em que tenha exercido cargo ou função pública que enseje prestação de Contas relativas 

ao respectivo exercício, disponível no site: 

http://www.tce.go.gov.br/servicos/certidao/certidao.aspx; 

OBS: Emitir também validação da certidão no link -> Validação de Certidão, na mesma página. 

- Certidão Negativa de Contas dos Municípios do Estado de Goiás ou de outro ente federativo em 

que tenha exercido cargo ou função pública que enseje prestação de Contas relativas ao respectivo 

exercício, disponível no site: https://www.tcm.go.gov.br/certidao/index.jsf; 

OBS: Emitir também validação da certidão no link -> Validação de Certidão, na mesma página. 

OBS 1: Os candidatos residentes fora do Município de Goiânia deverão apresentar também as 

certidões cível e criminal do fórum da cidade de seu endereço domiciliar.  

OBS 2: Nos casos em que forem apresentadas certidões positivas, o interessado deverá anexar 

também Certidão Narrativa das respectivas ações judiciais nelas constantes, além de 

documentação complementar pertinente, conforme Decreto n°. 418, de 11 de fevereiro de 2015.  

 Ressalta-se que os profissionais devem encaminhar o e-mail com todas essas 

documentações supracitadas em anexo em formato pdf, no assunto do e-mail colocar o nome 

completo do servidor e função e no corpo do texto do e-mail colocar lotação e área de atuação 

(urgência, saúde mental, atenção primária, atenção secundária e terciária e serviço de verificação 

de óbitos). 

 

 

 

 

 

 

http://www.tce.go.gov.br/servicos/certidao/certidao.aspx;
https://www.tcm.go.gov.br/certidao/index.jsf;


Secretaria Municipal de Saúde 
Superintendência de Administração e Gestão de Pessoas 

Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
 

 

Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (PaçoMunicipal)  

 Av. do Cerrado nº 999 – Bloco D- Park Lozandes – Goiânia –GO CEP 

74884-900 Fone: (62) 3524 1555/ 6309  

Site: www.saude.goiania.go.gov.br  

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PELA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS POR 

TEMPO DETERMINADO DA SMS GOIÂNIA 

 

  Eu,____________________________________________________________________, 

Portador do RG: ___________________, CPF:_________________________________, 

matrícula _____________, cargo __________________________________________________, 

função___________________________________________________________, lotado no 

____________________________________________________________________________da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, DECLARO QUE TENHO INTERESSE na 

prorrogação do meu Contrato por Tempo Determinado, cujo vencimento foi na data de 

____________________, conforme a Lei nº 10.483, de 11 de maio de 2020.  

 

Goiânia, ___ de ____________ de 2020. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

CPF: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Ciência da chefia imediata 

Assinatura e carimbo 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO INTERESSE PELA PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS 

POR TEMPO DETERMINADO DA SMS GOIÂNIA 

 

 Eu,_____________________________________________________________________

_____, Portador do RG: ______________________________, 

CPF:____________________________, matrícula __________________, cargo 

________________________________________, função 

_____________________________________________________, lotado no 

____________________________________________________________________________da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, declaro que  NÃO que tenho interesse na prorrogação 

do meu contrato por tempo determinado, cujo vencimento foi na data de ____________________, 

conforme Lei nº 10.483, de 11 de maio de 2020. 

 

Goiânia, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

CPF: ________________________ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Ciência da chefia imediata 

Assinatura e carimbo 

 


