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Secretaria Municipal de Saúde

Processo nº 86166569
2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO
DO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº
001/2021-SMS, NOS TERMOS QUE SE
SEGUEM:

O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, com interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CNPJ 37.623.352/0001-03, sediada à Avenida do Cerrado, n.° 999, Park Lozandes,
Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges, bloco “D”, Goiânia-Goiás, neste ato
representado pelo seu titular, DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO, brasileiro, casado,
portador da cédula de identidade n.º 2048708 e inscrito no CPF n.º 656.190.051-00,, com poderes
constituídos por meio do Decreto n°. 017, de 02/01/2021, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares vigentes, vem comunicar a presente reabertura do prazo para a entrega das
documentações.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a reabertura do prazo para a entrega de documentos
para os profissionais médicos e alterar o item 12.8.2 do presente Edital;
1.1.1 Reabertura do prazo para a entrega de documentos para os profissionais médicos no
período de 16/04/2021 a 04/06/2021 de segunda-feira à sexta-feira das 9h às 16 h, na
Gerência de Contratos, Convênios e Credenciamento/SMS, com sede na Avenida do
Cerrado, n.° 999, Park Lozandes, Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges, bloco
“D” – 2º andar, na sala 16 da Secretaria Municipal de Saúde;
1.1.2 Alterar o item 12.8.2 da Descrição Detalhada das Atividades do profissional Psicólogo para
constar como correta a seguinte redação:
12.8.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: Atuar especialmente no atendimento
dos casos suspeitos e/ou confirmados de SRAG/COVID-19 e, assim, avaliar e diagnosticar o
desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e
instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; avaliar distúrbios
emocionais e mentais e de adaptação social; fazer atendimento e acompanhamentos
psicoterápicos a crianças, adolescentes, adultos e idosos, em grupo ou individuais; atender e
acompanhar em psicoterapia famílias e casais; realizar orientação familiar e interinstitucional
a pessoas envolvidas diretamente com o usuário; realizar visitas domiciliares e/ou
institucionais aos usuários; participar dos Programas preconizados pelo Ministério da Saúde;
avaliar alterações da capacidade cognitiva; acompanhar e avaliar pacientes em tratamentos
cirúrgicos, medicamentosos e de reabilitação; promover a reabilitação neuropsicológica;
auditar, realizar laudos gerando informações e documentos sobre as condições ocupacionais,
emocionais e intelectuais e de interações interpessoais; planejar, executar e avaliar atividades
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realizadas nas academias de saúde; planejar e executar atendimento integral à saúde para a
população de rua em condições de vulnerabilidade; atuar no desenvolvimento de recursos
humanos, recrutamento e seleção interna, acompanhamento, análise de desempenho e
capacitação/treinamento de servidores; fazer pesquisas sobre o clima organizacional e
elaborar programas que impulsionem a qualidade de vida dos servidores; elaborar e monitorar
projetos psicossociais voltados para saúde dos trabalhadores; desenvolver escuta qualificada
aos servidores, em caso de urgência; realizar atividades técnico-gerenciais e de planejamento
em saúde; participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como em programas
de educação permanente dos profissionais do SUS e formação recursos humanos da área de
saúde e realizar demais atividades inerentes ao cargo.
1.2 Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital de Chamamento Público nº
001/2021-SMS.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA, aos
15 dias do mês de abril de 2021.

DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO
Secretário Municipal de Saúde
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