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28/02/2023 

FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE – FESAÚDE 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 

A Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob o nº 
09/2023, do tipo Menor Preço, pelo critério de julgamento por menor preço do item em sessão pública eletrônica, a partir das 10:00 horas (horário 
de Brasília-DF) do dia 10 de março de 2023, através do site www.gov.br/compras, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de agenciamento de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem aérea 
(nacional e internacional), emissão de seguro de assistência em viagem internacional, destinados aos empregados da Fundação Estatal de Saúde 
do Município de Niterói – FeSaúde, pelo prazo de 12 meses, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, relativo ao 

processo administrativo nº 990.921-2022. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras e 
www.niteroi.rj.gov.br - Licitações FeSaúde. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023 
DISPÕE SOBRE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE   MÉDICOS, POR TEMPO 
DETERMINADO, PARA A FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI- FESAÚDE, A FIM DE ATUAR NO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA 
(PMF) E NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS). 
O  Diretor Geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde Niterói, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, e nos termos do art. 
37, incisos I a IV e IX a XVI da Constituição Federal, dos artigos 442 a 445 e 451 da Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como da Deliberação, do 
Conselho Curador, que aprovou a contratação de empregados por prazo determinado em Reunião Ordinária do dia 20/12/2021,  torna pública a 
realização do Processo de Seleção Pública Simplificada para atender a necessidade temporária, e de excepcional interesse público,  detectada no 
Programa de Médico de Família – PMF e na Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, com vistas ao preenchimento de 12 (doze) vagas para o emprego de 
médico e 1 (uma) vaga para o emprego de médico psiquiatra, com quantitativos, especificações, requisitos, normas e condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1. O Processo Seletivo Simplificado para os empregos a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação Estatal de Saúde de Niterói – 
FeSaúde, por intermédio de Comissão instituída para este fim. 
1.2. O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no sítio eletrônico: https://fesaude.niteroi.rj.gov.br/gestao-de-pessoas, onde também serão 
divulgadas todas as informações sobre o processo seletivo, inclusive em relação às inscrições, classificação dos candidatos, recursos, resultado final e 
convocação.  
1.3. As retificações deste Edital serão publicadas no sítio eletrônico mencionado no item anterior. 
1.4. A contratação a que se refere este Edital poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia e 
ampla defesa e não gera obrigação de indenizar. 
2.  DO OBJETIVO 
2.1. O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais para o preenchimento de vagas existentes no quadro de empregados da 
Fundação Estatal de Saúde de Niterói – FeSaúde, de acordo com o item 3.3 deste Edital, e tem prazo de validade de 12 (doze) meses, prorrogável por 
igual período, até o total de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do certame. 
3. DO EMPREGO, DO REGIME DA CONTRATAÇÃO, REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E QUADRO DE VAGAS 
3.1. O presente processo seletivo visa a seleção de médicos para atender a necessidade temporária, e de excepcional interesse público, da contratação 
de 12 (doze) médicos, detectada no Programa de Médico de Família (PMF), e da contratação de 1 (um) médico psiquiatra, detectada na Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS). 
3.2 O regime de contratação para os empregos mencionados no presente processo seletivo, de caráter temporário, com duração de até 12 (doze) meses, 
prorrogável até o total de 02 (dois) anos, será o CELETISTA, com remuneração fixa mensal conforme disposto no quadro abaixo, para uma carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais para médico do Programa Médico de Família (PMF) e 24 (vinte e quatro) horas semanais para médico psiquiatra da 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), com descontos previdenciários em favor do INSS, com depósitos para o FGTS. 
3.3. O benefício de Vale Refeição e/ou Vale Alimentação será concedido no valor de R$ 27,30 (vinte e sete reais e trinta centavos) por dia, conforme 
escala de serviço.  
3.4. O valor referente à insalubridade será pago mensalmente, no percentual de 20% do salário-mínimo. 
3.5. Quadro de vagas 

Emprego Escolaridade 
Carga 

Horária 
Semanal 

Carga 
Horária 
Mensal 

Salário base inicial 
(sem benefícios e 

insalubridade) 

Total de 
vagas 

Tipo de vaga 

Concorrência 
(AC) 

  Pessoas com 
Deficiência (PCD) 

  Pessoas 
Pretas ou 

Pardas (PPP) 

Médico Programa 
Médico de Família 

(PMF) 
Superior 40h 200 h 13.800,00 12 8 2 2 

Médico Psiquiatra Rede 
de Atenção Psicossocial 

(RAPS) 
Superior 24h 120h 8.280,00 1 1 * * 

Total 13 9 2 2 

(*) Não há vagas reservadas a Pessoas com Deficiência e Pessoas Pretas ou Pardas em razão do quantitativo total oferecido. 

3.6. Quadro de vagas por unidade de saúde 

MÉDICO PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA (PMF) 

UNIDADE VAGAS 

MMF BALDEADOR 1 

MMF CARAMUJO 3 

MMF CORONEL LEÔNCIO 1 

MMF LEOPOLDINA 1 

MMF MORRO DO CÉU 1 

MMF NOVA BRASÍLIA 1 

MMF PONTA D’AREIA 1 

MMF PREVENTÓRIO I 1 

MMF VILA IPIRANGA 2 

TOTAL 12 
 

MÉDICO PSIQUIATRA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) 

UNIDADE VAGAS 

CAPS ALAMEDA AD 1 

TOTAL 1 

4.  DAS INSCRIÇÕES 

4.1.  As inscrições serão realizadas, sem ônus para o candidato. 

4.2.  Para efetuar a inscrição, o candidato deverá enviar os documentos listados abaixo, para o e-mail selecaorh@fesaude.niteroi.rj.gov.br, no período de 
28/02/2023 à 07/03/2023, às 23 horas e 59 minutos. 
a) Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para a admissão no emprego e submetendo-se às 
normas expressas neste Edital (Modelo Anexo I); 
b) Formulário de autodeclaração para candidatos pretos ou pardos (Modelo Anexo II); 
c) RG e CPF ou documento que o substitua na forma da Lei;  
d) Currículo vitae, contemplando: formação acadêmica (graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado etc.); participação em cursos, 
congressos, simpósios etc.; experiência de trabalho no exercício do cargo a que está se candidatando. Anexar ao currículo cópia dos documentos 
comprobatórios da formação acadêmica, cursos e experiência profissional para análise e avaliação. 
4.2.1. Os candidatos à vaga de Médico de Família e Médico Psiquiatra deverão enviar: 


