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CONDIÇÕES GERAIS:
1. Os pré-requisitos necessários ao cargo são:
- Graduação em Nutrição, comprovada por meio de certificado emitido por

instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC ) ;
- Registro no Conselho Regional de Nutrição (CRN) como Nutricionista; e
- Pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em Nutrição, nas áreas de

Nutrição Clínica ou Alimentação Coletiva, segundo a Resolução 600/2018 do Conselho
Federal de Nutrição (CFN), comprovada por meio de certificado emitido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC OU título de especialista nas mesmas áreas
citadas, reconhecido pelo Sistema CFN/CRN.

2. Estes processos destinam-se ao preenchimento de vagas, conforme tabela
a seguir:

Número do Processo Seletivo Unidade Número de vagas

15/2022 Belo Horizonte 1 (uma)

16/2022 Brasília 4 (quatro)

17/2022 Fo r t a l e z a 2 (duas)

18/2022 Salvador 4 (quatro)

19/2022 São Luís 3 (três)

*Vagas reservadas para pessoas com deficiência: 1(uma)

2.1. O candidato deverá optar pela inscrição em apenas um processo seletivo,
observando criteriosamente o número do processo e a respectiva unidade para a qual se
destina a vaga.

3. As inscrições serão efetuadas via internet, no período de 15 a 24 de agosto
de 2022, conforme estabelecido no edital, por meio do endereço eletrônico
www.sarah.br/rh. A taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 160,00 (cento e
sessenta reais).

4. Os processos seletivos, de acordo com o artigo 3º, inciso VIII, da Lei nº
8.246/91, constarão de etapas eliminatória, classificatória e treinamento.

5. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada na
modalidade presencial, no dia 9 de outubro de 2022, conforme estabelecido no edital.

6. A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada
na modalidade presencial, no dia 9 de outubro de 2022, conforme estabelecido no
edital.

7. A prova prática, de caráter classificatório, será realizada na modalidade
presencial, no período de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022, conforme
estabelecido no edital.

8. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
www.sarah.br/rh, a partir do dia 30 de setembro de 2022, para verificar o seu local e
horário de realização das provas objetiva e discursiva, por meio de consulta individual,
devendo, para tanto, informar os dados solicitados.

9. A etapa treinamento é constituída por atividades de aprendizagem,
caracterizadas pela participação do candidato em situações reais de trabalho no contexto
da APS. Serão convocados para o treinamento os candidatos habilitados e classificados
nas provas, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação, até o limite das
vagas fixado no edital.

10. Durante o treinamento, cuja duração será de até 6 (seis) meses, o
candidato fará jus, mensalmente, a bolsa de treinamento, no valor bruto de R$ 7.163,30
(sete mil cento e sessenta e três reais e trinta centavos).

11. Ao término do treinamento, o candidato considerado apto nestes
processos seletivos assinará contrato de trabalho, sob regime da Consolidação das Leis de
Trabalho (CLT), com salário bruto de R$ 13.675,28 (treze mil seiscentos e setenta e cinco
reais e vinte e oito centavos) e carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
com dedicação exclusiva, não sendo permitida outra fonte de rendimentos, sob pena de
demissão por justa causa (artigo 3º, incisos X e XI, da Lei nº 8.246/91).

12. O prazo de validade destes processos será de 1 (um) ano, contado a partir
da data de divulgação do resultado da aprovação e classificação nas provas, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da APS.

13. O edital, constando atribuições do cargo, informações para candidatos
com deficiência, datas e demais dados, encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.sarah.br/rh.

14. O candidato, ao inscrever-se nestes processos seletivos, assume conhecer
e aceitar as condições estabelecidas nos editais dos referidos processos.

PROCESSOS SELETIVOS NºS 20 E 21/2022

A Associação das Pioneiras Sociais (APS) torna pública a realização de
processos seletivos, conforme procedimentos descritos neste edital, destinado à
contratação de pessoal para o cargo de Professor de Educação Física, regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de acordo com o prescrito no artigo 3º, inciso
VIII, da Lei Federal 8.246/1991 e criada pelo Decreto 371/1991.

CONDIÇÕES GERAIS:
1. Os pré-requisitos necessários ao cargo são:
- Graduação em Educação Física - bacharelado, comprovada por meio de

certificado emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC);

- Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF).
2. Estes processos destinam-se ao preenchimento de vagas, conforme tabela

a seguir:

Número do Processo Seletivo Unidade Número de vagas

20/2022 Belém 2 (duas)

21/2022 Macapá 2 (duas)

2.1. O candidato deverá optar pela inscrição em apenas um processo seletivo,
observando criteriosamente o número do processo e a respectiva unidade para a qual se
destina a vaga.

3. As inscrições serão efetuadas via internet, no período de 15 a 24 de agosto
de 2022, conforme estabelecido no edital, por meio do endereço eletrônico
www.sarah.br/rh. A taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 160,00 (cento e
sessenta reais).

4. Os processos seletivos, de acordo com o artigo 3º, inciso VIII, da Lei nº
8.246/91, constarão de etapas eliminatória, classificatória e treinamento.

5. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada na
modalidade presencial, no dia 9 de outubro de 2022, conforme estabelecido no edital.

6. A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada
na modalidade presencial, no dia 9 de outubro de 2022, conforme estabelecido no
edital.

7. A prova prática, de caráter classificatório, será realizada na modalidade
presencial, no período de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022, conforme
estabelecido no edital.

8. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
www.sarah.br/rh, a partir do dia 30 de setembro de 2022, para verificar o seu local e
horário de realização das provas objetiva e discursiva, por meio de consulta individual,
devendo, para tanto, informar os dados solicitados.

9. A etapa treinamento é constituída por atividades de aprendizagem,
caracterizadas pela participação do candidato em situações reais de trabalho no contexto
da APS. Serão convocados para o treinamento os candidatos habilitados e classificados
nas provas, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação, até o limite das
vagas fixado no edital.

10. Durante o treinamento, cuja duração será de até 6 (seis) meses, o
candidato fará jus, mensalmente, a bolsa de treinamento, no valor bruto de R$ 7.163,30
(sete mil cento e sessenta e três reais e trinta centavos).

11. Ao término do treinamento, o candidato considerado apto nestes
processos seletivos assinará contrato de trabalho, sob regime da Consolidação das Leis de
Trabalho (CLT), com salário bruto de R$ 13.675,28 (treze mil seiscentos e setenta e cinco

reais e vinte e oito centavos) e carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,
com dedicação exclusiva, não sendo permitida outra fonte de rendimentos, sob pena de
demissão por justa causa (artigo 3º, incisos X e XI, da Lei nº 8.246/91).

12. O prazo de validade destes processos será de 1 (um) ano, contado a partir
da data de divulgação do resultado da aprovação e classificação nas provas, podendo ser
prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da APS.

13. O edital, constando atribuições do cargo, informações para candidatos
com deficiência, datas e demais dados, encontra-se disponível no endereço eletrônico
www.sarah.br/rh.

14. O candidato, ao inscrever-se nestes processos seletivos, assume conhecer
e aceitar as condições estabelecidas nos editais dos referidos processos.

Brasília-DF, 3 de agosto de 2022.
LÚCIA WILLADINO BRAGA

Presidente/APS

ÁREA DE GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

AVISO DE COLETA DE PREÇOS N° 33/2022

A Associação das Pioneiras Sociais - Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação
torna público que realizará Seleção de fornecedores com a finalidade de contratação de
empresa para fornecimento, instalação, comissionamento e startup de dois geradores a
diesel para a Unidade SARAH São Luís. Para solicitação do edital e esclarecimentos, entrar
em contato com o Sr. Alexandre Santos, através do e-mail: editais.compras@sarah.br.

HECTOR ANDERSEN PIRES RIBEIRO DA SILVA
Responsável pela Área de Gestão de Compras e Contratações

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO MÉDIO
SÃO FRANCISCO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2/2022

Processo Licitatório nº. 002/2022 - Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 02/2022
A Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco - Associação dos

Municípios da Bacia do Médio São Francisco - AMMESF. Pregão Eletrônico SRP nº
002/2022. Ata de registro de preços n° 002/2022. Detentora Consorcio CFP CNPJ n°
47.124.0250001-60. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa de engenharia para prestação de serviços comuns de arquitetura, engenharia
(projetos de topografia, geotécnica, infraestrutura, sinalização vertical, horizontal e
turística, edificações, orçamentos, ensaios, gerenciamento e fiscalização de obras públicas
e atividades relativas a licenciamentos, análises, estudos e fiscalização na área ambiental)
e estruturação; e desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica e econômico-
financeira para projetos de Concessões Públicas e Parceria Público-Privada ("PPP"), de
acordo com as exigências previstas neste instrumento convocatório. Vigência: 29/07/2022
a 29/07/2023.http://www.licitacoesammesf.com.br/, informações e/ou esclarecimentos
pelo telefone (38) 3741 37-34 ou pelo e-mail: licitacoesammesf@gmail.com.

Pirapora, 29 de julho de 2022
PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA

Presidente

BENEFICÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/20212

Beneficência Social Bom Samaritano X Amcor Flexibles Latin America - Objeto: Aquisição de
Material de Uso Único para Hospital Bom Samaritano, com recurso proveniente do
Convênio 833939/2016 MS/FNS. PRAZO: Este contrato estará vigente até o dia 27/06/2023
a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 57,
inciso II, da Lei Federal 8.666/93. VALOR: R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos
reais). DATA DE ASSINATURA: 11/07/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/20212

Beneficência Social Bom Samaritano X Valemac Ltda - Objeto: Aquisição de Material de Uso
Único para Hospital Bom Samaritano, com recurso proveniente do Convênio 833939/2016
MS/FNS. PRAZO: Este contrato estará vigente até o dia 27/06/2023 a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o artigo 57, inciso II, da Lei Federal
8.666/93. VALOR: R$ 15.804,06 (quinze mil, oitocentos e quatro reais e seis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 11/07/2022.

BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A.
CNPJ nº 19.962.272/0001-09

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS,
em especial o art. 13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores
clientes contratantes de plano odontológico, modalidade individual, abaixo
identificados, notificados

para que entrem em contato imediato com a Brasildental Operadora de
Planos Odontológicos S.A., operadora de planos odontológicos, por meio da Central de
Atendimento e Relacionamento 0800 602 0001, para a devida regularização de
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que
ocorrerá a partir de 10 dias a contar da presente publicação.
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. 451185000 786-XXX-311-XX 434748460 156-XXX-478-
XX

430857270 079-XXX-608-XX 380260240 126-XXX-586-XX

. 467358820 020-XXX-775-XX 467958270 190-XXX-828-
XX

489999590 780-XXX-427-XX 394929850 167-XXX-838-XX

. 411513480 765-XXX-654-XX 494484630 004-XXX-779-
XX

496343880 596-XXX-321-XX 485437590 792-XXX-735-XX

. 491924240 095-XXX-285-XX 457580570 108-XXX-067-
XX

434688270 636-XXX-869-XX 491924100 055-XXX-305-XX

. 437885420 078-XXX-615-XX 497279530 054-XXX-811-
XX

486780580 348-XXX-052-XX 397905780 599-XXX-205-XX

. 426104540 026-XXX-285-XX 486780280 051-XXX-235-
XX

482805210 658-XXX-125-XX 409764410 467-XXX-704-XX

. 455504390 002-XXX-025-XX 434288150 135-XXX-018-
XX

424059550 530-XXX-671-XX 489009780 024-XXX-325-XX

. 437944820 090-XXX-426-XX 460632770 154-XXX-923-
XX

398065060 057-XXX-905-XX 486637140 956-XXX-805-XX

. 496037230 839-XXX-605-XX 377280400 132-XXX-893-
XX

485573540 410-XXX-116-XX 488673820 044-XXX-925-XX

. 487760060 058-XXX-705-XX 492014180 419-XXX-158-
XX

497902440 029-XXX-178-XX 398066590 666-XXX-550-XX

. 426597080 183-XXX-208-XX 496730190 223-XXX-968-
XX

496926480 267-XXX-838-XX 461819470 059-XXX-619-XX

. 438100520 103-XXX-548-XX 361617300 284-XXX-475-
XX

494188210 018-XXX-161-XX 492707450 866-XXX-913-XX

. 493529350 035-XXX-955-XX 474128130 883-XXX-473-
XX

435036420 022-XXX-561-XX 465830320 965-XXX-697-XX


