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RN PREENCHE VAGAS
SÓ COM MÉDICOS
BRASILEIROS
/ SAÚDE / CEM POR CENTO DAS 91 VAGAS OFERTADAS PARA OS 27 MUNICÍPIOS POTIGUARES
FORAM PREENCHIDAS POR PROFISSIONAIS COM CRM BRASIL; HAVERÁ MAIS UMA CHAMADA
MARCELO CAMARGO

NAS DUAS PRIMEIRAS chamadas do

Programa Mais Médicos em 2015,
100% das 91 vagas ofertadas para
os 27 municípios potiguares foram
preenchidas por proissionais com
CRM Brasil. O Nordeste foi a região que mais atraiu proissionais:
das 1.784 oportunidades ofertadas
aos médicos, 1.711 vagas já foram
ocupadas. Os médicos começam
suas atividades a partir desta semana. Em todo Brasil ainda existem 318 vagas disponíveis em 218
cidades do país e 10 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).
Das 4.146 opções disponíveis
em todo Brasil, 3.823 (92%) já foram ocupadas nas primeiras chamadas. Para a terceira chamada,
4.362 médicos poderão optar dentre as 318 vagas em 218 municípios e 10 Distritos Indígenas. Dos
757 proissionais alocados em 2ª
chamada, 519 (68%) se apresentaram nos municípios portando a
documentação exigida até última
sexta-feira (27). A maioria (451)
optou pelo benefício da pontuação de 10% nas provas de residência médica. Outros 68 proissionais escolheram os benefícios do
Mais Médicos. Na primeira chamada, dos 3.936 médicos inscritos,
3.304 (84%) compareceram às prefeituras até o dia 20 de fevereiro.
O ministro da Saúde, Arthur
Chioro, comemorou a grande adesão já nas duas primeiras chamadas do Programa. “É surpreendentemente positiva a adesão de médicos brasileiro em apenas duas
chamadas. Em todo Brasil eles
ocuparam a maioria das vagas.
Eles irão iniciar o atendimento à
população que mais precisa do
SUS, integrarão as equipes de saúde da família para atender com

▶ Arthur Chioro, ministro da Saúde: positiva a adesão de médicos brasileiros
dignidade a população brasileira”,
comemorou o ministro da Saúde,
Arthur Chioro.
Em relação às 1.294 cidades
que aderiram edital lançado em
janeiro, 1.209 (93%) municípios e
seis Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEIs) já atraíram médicos para ocupar integral ou parcialmente as vagas nas unidades
básicas de saúde. Até o momento,
1.076 (83%) localidades supriram
100% das vagas, outras 197 (15%)
tiveram a solicitação parcialmente atendida e 31 (2%) municípios
ainda não conseguiram atrair nenhum médico. Nos distritos indígenas, 71% das vagas ainda não foram ocupadas.
O Nordeste foi a região que
mais atraiu proissionais: das
1.784 oportunidades ofertadas aos
médicos, 1.711 vagas já foram ocu-

padas. O Sudeste conseguiu ocupar 970, das 1.019 vagas disponíveis, seguido do Sul, que preencheu 477 das 520 oportunidades,
do Centro-Oeste, que atraiu médicos para 358 vagas das 393 disponíveis e o Norte que ocupou
297 vagas das 382 oportunidades.
Os Distritos Indígenas já ocuparam 10 vagas das 35 ofertadas aos
médicos.

PRÓXIMAS ETAPAS
As vagas referentes aos médicos que não se apresentaram na
segunda chamada icam disponíveis para a terceira chamada, que
acontecerá nos dias 17 e 18 de
março. Poderão participar dessa
fase, 4.362 médicos que estão inscritos e ainda não conseguiram
alocação.
Caso ainda existam vagas em

10 de abril, será aberta chamada
para brasileiros formados no exterior e, no dia 5 de maio, para médicos estrangeiros. O módulo de
acolhimento para esses proissionais está previsto para iniciar em
8 de junho. A cada trimestre, o
Ministério da Saúde lançará edital para oferta de vagas em aberto. Os editais poderão contemplar
outros municípios, que antes não
haviam conseguido aderir ao programa pela ausência de capacidade instalada.
Para a classiicação do médico
na concorrência das vagas foram
estabelecidas as seguintes regras:
ter título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade; experiência comprovada na Estratégia Saúde da Família; ter participado do Programa de Educação
pelo Trabalho – PET (Vigilância,
Saúde, Saúde da Família e Saúde
Indígena); do VER-SUS; do ProUni ou do FIES. Como critérios de
desempate serão considerados a
maior proximidade entre o município desejado e o de nascimento
e ter maior idade. A data e horário
da inscrição do médico não serão
mais considerados como critérios
de seleção.
Com a ocupação das 4.146
vagas apontadas pelos municípios no novo edital, o governo federal garantirá em 2015 a permanência de 18.247 médicos nas unidades básicas de saúde de todo o
país, levando assistência para cerca de 63 milhões de pessoas. Serão 4.058 municípios beneiciados,
72,8% de todas as cidades do Brasil, além dos 34 distritos indígenas.
Até 2014, 14.462 médicos atuavam
em 3.785 municípios, beneiciando 50 milhões de brasileiros.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
No Aviso de Licitação da Tomada de Preços nº 001/2015, publicado no NOVO JORNAL,
do dia, 03/03/2015, na página 11, onde se lê: “...A sessão pública será realizada no dia
18 de março de 2015, às 09 (nove) horas...” Leia-se: “... A sessão pública será realizada
no dia 19 de março de 2015, às 09 (nove) horas...”.
Tibau do Sul/RN, 04 de março de 2015
Abraão Azevedo Lopes - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nomeado pela Portaria Nº. 004/2015 de
06.01.2015 torna público o Pregão nº. 006/2015, com o objetivo de Registro de preços para Aquisição
de Medicamentos; Material Laboratório e Material Odontológico para uso no hospital
maternidade “Dona Teca” em atendimento ambulatorial e nas unidades básicas de saúde deste
município, de acordo com as informações constantes no anexo I - Termo de Referência deste edital.
Os envelopes relativos a Proposta de Preços e Documentação poderão ser entregues até o dia 17 de
março de 2015 a partir das 08:00 horas, na Sala de Licitações na sede da Prefeitura Mun. de Serra
Caiada, sito a Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro - Serra Caiada/RN. Esclarecimentos e
o Edital contendo maiores informações serão prestados e entregues pelo Pregoeiro, de Segunda a
Sexta-Feira, das 08 às 13 horas aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço
acima mencionado, pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou pelo telefone (84) 3293-0038.
Serra Caiada/RN, Em 04 de março de 2015.
Rubens Suassuna Carneiro - Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOSEDITAL 005/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
CONVOCAÇÃO
Excelentíssima Senhora MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO, Prefeita Municipal de Serra Caiada/RN no uso de
suas atribuições e nos termos dos itens 12.3; 12.4; 12.5 e 12.8 do Edital Nº. 005/2014 e em conformidade com a
HOMOLOGAÇÃO do resultado final do Concurso Público em tela ocorrida pelo Decreto Nº. 003/2015 publicado em
24.02.2015 na edição nº. 1354 do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE realizado
pela Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN destinado à seleção de candidatos para preenchimento, sob Regime
Estatutário, de cargos vagos no Quadro Permanente do Município de Serra Caiada, estado do Rio Grande do Norte.
RESOLVE: Art. 1º - CONVOCAR os candidatos listados abaixo para nomeação, rigorosamente, de acordo com a classificação
obtida, considerando-se as vagas existentes ou que venham a existir para o cargo ao qual concorreu no Quadro Permanente
da Prefeitura Municipal de Serra Caiada.
CARGO: 215 Professor do Ensino Fundamental I (RESERVA DE VAGA)
RESERVA DE VAGA NOTA
NOME
CLASSIF.
FINAL
CPF
IDENTIDADE
SIM (DECLAROU-SE
170007545 Maria do Socorro Pereira da Silva
17
DEFICIENTE)
6,76 59760826453 905040 RN

INSCRIÇÃO

Serra Caiada/RN, 03 de março de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
CONVOCAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015 - PROCESSO Nº. 29010001/15.

/ ESTUDO /

Lei Maria da Penha reduz
violência contra as mulheres

Tipo Menor Preço, Execução Indireta, mediante o regime de empreitada por preço global . A
Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do
município, designada pela portaria nº. 003/2015, de 06 de janeiro de 2015, nos termos da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores CONVOCA as empresas: CONSTRUTORA
LEON SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 09.171.533/0001-00; CONSTRUTORA GALVÃO
MARINHO LTDA - CNPJ: 12.647.038/000-30; VENEZA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ:
07.371.262/0001-01; H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - CPNJ: 07.319.658/0001-00;
para participarem da sessão pública para a ABERTURA e ANALISE DOS ENVELOPES 01 e 02
referente ao Processo Licitatório supra para contratação de empresa especializada em
construção civil para a execução das obras/serviços de recuperação de pavimentação a
paralelepípedos; nos termos do Art. 43, §§ 1º. 2º. e 3º. da Lei 8.666/93; A SESSÃO PUBLICA DE
ABERTURA E ANALISE dos envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta será
processada às 09:00h do dia 24 de março de 2015, na Sala da CPL na sede da Prefeitura Mun.
de Serra Caiada, sito a Rua Nossa Senhora da Conceição, 276 - Centro - Serra Caiada/RN.
Esclarecimentos serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, de Segunda a SextaFeira, das 08 às 13 horas, na sede da Prefeitura Mun. de Serra Caiada, no endereço acima
mencionado, pelo telefone (0**84) 3293-0038 e pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com.

Serra Caiada/RN, 03 de março de 2015
Maria do Socorro dos Anjos Furtado - Prefeita Municipal.

HUMBERTO SALES / ARQUIVO NJ

A LEI MARIA da Penha teve impacto

positivo na redução de assassinatos de mulheres, em decorrência
de violência doméstica, apontou o
estudo Avaliando a Efetividade da
Lei Maria da Penha, divulgado ontem (4) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). De
acordo com o instituto, a lei fez diminuir em cerca de 10% a projeção anterior de aumento da taxa
de homicídios domésticos, a partir
de 2006, quando entrou em vigor.
“Isto implica dizer que a Lei Maria
da Penha foi responsável por evitar milhares de casos de violência
doméstica no país”, diz o estudo.
Enquanto a taxa de homicídios de homens, ocorridos em
casa, continuou aumentando, a
de mulheres permaneceu praticamente no mesmo patamar. “Aparentemente, a Lei Maria da Penha
teve papel importante para coibir
a violência de gênero, uma vez que
a violência generalizada na sociedade estava aumentando. Ou seja,
num cenário em que não existisse a Lei Maria da Penha, possivelmente as taxas de homicídios de
mulheres nas residências aumentariam”, informa o estudo.

▶ Lei está evitando novos casos de violência doméstica, diz estudo do Ipea
No Brasil, os dados do Ipea
mostram que a taxa de homicídios de mulheres dentro de casa
era de 1,1 para cada 100 mil habitantes, em 2006, e de 1,2 para cada
100 mil habitantes, em 2011. Já as
mortes violentas de homens dentro de casa passaram de 4,5 por
100 mil habitantes, em 2006, para
4,8, em 2011. Neste caso, incluídos
vários fatores, além de violência
doméstica.
“Se não tivesse havido a Lei
Maria da Penha, a trajetória de
homicídios de mulheres no Brasil teria crescido muito mais. Ho-

micídios como um todo aumentaram [no país], mas, na contramão
dessa direção, a Lei Maria da Penha conseguiu conter os homicídios das mulheres dentro de casa”,
disse o diretor de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições
e da Democracia do Ipea, Daniel
Cerqueira.
Segundo o estudo, os motivos são atribuídos ao aumento da
pena para o agressor e às condições de segurança para que a vítima denuncie e ao aperfeiçoamento do sistema de Justiça Criminal
para atender de forma mais efetiva

os casos de violência doméstica.
O diretor do Ipea explicou que
o aumento da violência no país se
deve, principalmente, a uma diminuição do controle de armas e
ao crescimento de uso de drogas
ilícitas.
Para a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves, com
o advento da Lei Maria da Penha
as mulheres começaram a perder
o medo de denunciar e de buscar ajuda e proteção. “O Estado
brasileiro e todas as suas instituições estão mais engajados para
que efetivamente diminua a violência contra a mulher. Mas ainda
é um grande desaio para o Brasil
a questão das políticas públicas
para as mulheres”, ressaltou ela.
Terça-feira (3), a Câmara dos
Deputados aprovou projeto de lei
do Senado que classiica o feminicídio como crime hediondo e o inclui como homicídio qualiicado.
O texto modiica o Código Penal
para incluir o crime - assassinato
de mulher por razões de gênero entre os tipos de homicídio qualiicado. O projeto vai agora à sanção presidencial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN
AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro Oficial do Município de Guamaré/RN, objetivando o grau de competitividade
preconizado pela administração pública, torna público que estará realizando a(s) licitação(ões)
o
abaixo descrita(s), a ver: - PREGÃO PRESENCIAL N 012/2015 (2ª CONVOCAÇÃO) Processo Administrativo nº 0704/2015, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO DE
ASSESSORAMENTO, FORMATAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES, POR TEMPO DETERMINADO,
PARA ANO LETIVO DE 2015, conforme quantidades, condições e especificações
constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital, cuja sessão inicial está marcada para o
dia 19 DE MARÇO DE 2015, pelas 08:30h. A(s) referida(s) sessão(ões) será(ão) realizada(s) no
Setor de Licitações, localizado no térreo do prédio sede da Prefeitura Municipal de
Guamaré/RN, situado na Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamaré/RN. O(s)
Edital(is) e seus anexos, com as condições e especificações, encontra(m)-se à disposição dos
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima indicado, das 08:00h às 12:00h, de
segunda a sexta-feira, em dias de expediente. O(s) Edital(is) poderão ser requeridos por meio do
email cpl.guamare@gmail.com, através de solicitação contendo o timbrado da requerente
e assinado por representante habilitado. Quaisquer esclarecimentos poderão ser
prestados no endereço indicado ou através dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 /
3525-2166.
Guamaré(RN), 03 de Março de 2015.
Clênio Cley Cunha Maciel - Pregoeiro

