
 

Endereço: Avenida Galdino Moreira de Souza, Nº 1230 Residencial 
Jardim Eldorado, Uruaçu - GO, 76400-000 

 

 

 

 

 

Pessoal – Regulamento de contratação de pessoal 

 

1) Disponibiliza o Regulamento de contratação de pessoal, trazendo de 

forma expressa que se trata da última versão vigente. 

Fundamento legal: Art. 4º, VIII da Lei Estadual n° 15.503/2005; Item 12.1.i 

da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE e Itens 9 e 23, anexo II da 

Resolução Normativa nº 013/2017 TCE-GO 

2) O Regulamento de contratação de pessoal foi aprovado pela 

Controladoria-Geral do Estado de Goiás. 

Fundamento legal: Art. 17, parágrafo único da Lei Estadual nº 

15.503/2005 e Item 2.16 da Minuta Padrão do Contrato de Gestão-PGE 

3) Apresenta histórico das publicações anteriores, desde o início do 

Contrato de Gestão ou a partir de janeiro de 2018. 

Fundamento legal: tem 3.7 da Metodologia de avaliação O.S. CGE-TCE 

2021 

 

 

 

Versão Vigente

Versão Vigente
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 202211867000029

INTERESSADO: INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO - IMED

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO

DESPACHO Nº 74/2022 - GAB

Aprovo o Despacho SGI nº 0012/2022 (sei 000026613632). Diante do exposto,
encaminho os autos à origem para conhecimento e providências de sua competência.

 

Stella Maris Husni Franco 
Secretária-Chefe em subs�tuição 

(Delegação conforme Decreto nº 9.543/2019)

 

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, aos 12 dias do mês de janeiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por STELLA MARIS HUSNI FRANCO, Secretário (a)-
Chefe em Substituição, em 12/01/2022, às 11:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010
e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026615761 e o código CRC 5807B5EC.

 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 
RUA 82, 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA (PPLT), 3º ANDAR - Bairro SETOR SUL - GOIÂNIA

- GO - CEP 74015-908 - (62)3201-1530.
 

Referência: Processo nº 202211867000029 SEI 000026615761
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E DE FISCALIZAÇÃO
 
 

PROCESSO: 202211867000029

INTERESSADO: INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO - IMED

Assunto: Regulamento de Compras e Recursos Humanos IMED/HCN 

DESPACHO Nº SGI 0012/2022 - GEIPF- 15103

 

1. A Controladoria-Geral do Estado - CGE, em atenção ao estabelecido na Lei Estadual nº 15.503/2005 e em
atendimento à Instrução Normativa nº 37/2016-CGE/GAB, recebeu, por meio do Ofício nº 001/2022- IMED-GO (sei
000026500657) encaminhado pelo Instituto de Medicina, Estudo e Desenvolvimento (IMED), no âmbito Hospital Estadual
do Centro-Norte Goiano (HCN), o seu Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e, Alienações, bem como
o Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal (Recursos Humanos), para ciência e manifestação. 

2. Na presente análise foi observado se a entidade atendeu aos princípios elencados no artigo 17 da Lei
Estadual nº 15.503/2005, in verbis:

Art. 17. A organização social fará publicar, no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 90
(noventa) dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os
procedimentos que adotará para a contratação de obras, serviços, compras e admissão de pessoal com
emprego de recursos provenientes do Poder Público, em que se estabeleça, no mínimo, a observância dos
princípios da impessoalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da economicidade, da eficiência,
da isonomia, da publicidade e do julgamento obje�vo. (grifo nosso)

 

3. Diante disto, elenca-se a conceituação adotada neste despacho para os princípios estampados no artigo 17
da Lei Estadual nº 15.503/2005:

PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE: as atividades executadas pelo parceiro privado em matéria de
contratações devem ter em mira o interesse público, e não se dar em benefício de certos membros da entidade ou de
determinados contratados. Em matéria de escolha daquele que com a organização social celebrará contratos privados, a
seleção deve ocorrer, portanto, de forma impessoal, de modo a não prejudicar ou beneficiar uns em detrimento de outros, sob
pena de desvio de finalidade;

PRINCÍPIO DA MORALIDADE: conjunto de valores éticos que fixam um padrão de conduta que deve ser
necessariamente observado pelas organizações sociais com o manuseio de recursos públicos, como condição para uma
honesta, proba e íntegra gestão da coisa pública. Por tal princípio, espera-se que os parceiros privados da Administração
atuem, sobretudo em matéria de compras, aquisições e contratações, com lisura, retidão de caráter, decência, lealdade e
decoro;
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PRINCÍPIO DA BOA-FÉ: compreende o comportamento leal e honesto da organização social e de seus
agentes, de forma a, em matéria de contratações levadas a cabo pela entidade, serem afastados todos os comportamentos
reveladores de surpresas, ardis ou armadilhas. Em sua atuação com recursos públicos, devem os parceiros privados guiar-se
pela estabilidade, transparência e previsibilidade, não se tolerando qualquer possibilidade de engodo, visando à satisfação de
interesses outros, que não o interesse público;

PRINCÍPIO DA PROBIDADE: ao dever de honestidade e de fidelidade para com o Poder Público e os
particulares - pessoas jurídicas ou não - com os quais a entidade privada celebra, ou pode vir a celebrar, contratos e demais
ajustes, servindo-se de recursos públicos, de modo a não tomar providências que podem ser lesivas ao interesse público ou
ao legítimo interesse de particulares que pretendem manter, ou que mantêm relações contratuais com organizações sociais.
Por este princípio, busca-se evitar que haja locupletamento indevido por parte das organizações sociais ou de seus gestores;

PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE: corresponde à idéia de desempenho qualitativo. Trata-se da obtenção
do melhor resultado de uma determinada alocação de recursos financeiros, com base na modicidade, dentro de uma equação
de custo-benefício, a fim de ser selecionada a melhor proposta para a efetuação de uma despesa que tem por base recursos
público. Trata-se de exigência de eficiência na gestão financeira;

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA: corresponde ao dever de o parceiro privado realizar as suas atribuições,
sobretudo em matéria de contratações, com perfeição e rendimento, de modo a proporcionar os melhores resultados, a partir
da adoção de meios, métodos e procedimentos adequados;

PRINCÍPIO DA ISONOMIA: não se tratando de verba privada, os recursos utilizados pelas organizações
sociais para a celebração de contratos e demais ajustes com particulares não se encontram na integral e livre disponibilidade
do parceiro privado. A sua aplicação deve dar-se sem favoritismos ou distinções baseadas em critérios meramente
subjetivos. Ou seja, todos aqueles interessados em celebrar contratos com as organizações sociais devem destas receber
tratamento parificado, não sendo admitida qualquer discriminação arbitrária, que gere desvalia de proposta em proveito ou
detrimento de alguém, como resultado de interferências pessoais injustificadas. Não basta ao parceiro privado buscar a
proposta mais vantajosa. É necessário, antes disso, que igual oportunidade seja dada a todos aqueles que se encontram em
uma mesma posição, com oferta de igual tratamento;

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE: corresponde ao dever de tornar pública a intenção de contratar, de modo a
garantir adequada oportunidade a todos aqueles que desejarem celebrar contratos com organizações sociais, tendo por base
recursos públicos. Ou seja, a atividade administrativa executada pelo parceiro privado para a seleção de propostas deve ser
transparente, pública e de conhecimento coletivo;

PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO: a seleção da melhor proposta deverá levar em conta
critérios previamente tornados públicos a todos os interessados, não podendo haver espaço de discricionariedade para a
escolha de com quem contratar.

4. Também foi observado se a Entidade atendeu ao PARECER Nº 9/2017 SEI - ADSET - 05463 (SEI
000023639855), adotado e aprovado pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, por meio do DESPACHO "AG" nº
000758/2018 (SEI 000023639949), revisado, posteriormente, pelo DESPACHO "AG" nº 000447/2018 (SEI 000023640043).

A) ANÁLISE DO REGULAMENTO:

5. Após a devida apreciação do Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e, Alienações,
bem como o Regulamento Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoal (Recursos Humanos) do IMED/HCN (sei
000026500657), observa-se que o texto enviado por essa Entidade atende aos princípios elencados nos parágrafos alhures.

B) ENCAMINHAMENTOS:

6. Considerando o exposto neste expediente, tendo em vista o encaminhamento do texto atual dos
mencionados regulamentos, manifestamos favoravelmente à aprovação destes regulamentos pela Controladoria-Geral do



12/01/2022 20:54 SEI/GOVERNADORIA - 000026613632 - Despacho

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=725483&id_documento=32086679&infra_hash=8d97b82d179e42… 3/3

Estado, condicionando sua eficácia à publicação na imprensa oficial e aprovação do Conselho de Administração da
ENTIDADE, nos termos dos Art. 4° e 17 da Lei Estadual n° 15.503/2005.

7. Ademais, registra-se que  compras, contratações, alienações e admissão de pessoal  realizadas em
desconformidade aos citados regulamentos serão consideradas irregulares (Artigo 209 do Regimento Interno do Tribunal de
Contas de Estado). Portanto, deverão ser registradas no julgamento das prestações de contas da referida Organização Social
pela SES, sob pena de responsabilidade solidária.

8. A análise técnica desta especializada não tem a pretensão de exaurir o assunto, salientando que cabe à
Entidade observar os princípios citados, bem como posteriores considerações, que poderão ser elencadas em procedimentos
de fiscalização, conforme competência deste Órgão.

9. Isto posto, submetemos os autos à Superintendência de Inspeção, com sugestão de envio ao Gabinete do
Secretário desta Controladoria para conhecimento do disposto neste expediente e, se assim entender, APROVAÇÃO dos
regulamentos em análise e, após, encaminhamento de cópia deste expediente ao IMED para a adoção das providências de
seu mister.

À apreciação superior.

 

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E DE FISCALIZAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO, aos 12 diaS do mês de janeiro de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROSANE CANDIDA MARTINS, Gestor (a) de Finanças
e Controle, em 12/01/2022, às 11:05, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por IVO CEZAR VILELA, Superintendente em
Substituição, em 12/01/2022, às 11:06, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB,
I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026613632 e o código CRC 65874B2C.

 

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E DE FISCALIZAÇÃO 
RUA 82 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA (PPLT), 3º ANDAR - Bairro SETOR SUL - GOIÂNIA -

GO - CEP 74015-908 - (62)3201-1530.
 

Referência: Processo nº 202211867000029 SEI 000026613632
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PROTOCOLO, DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA
 
 

PROCESSO: 202211867000029

INTERESSADO: INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO - IMED

Assunto: REGULAMENTOS DE COMPRAS E DE CONTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E DE CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL

 

DESPACHO Nº 26/2022 - SGPDB- 06339

 

1. Trata-se do O�cio IMED-GO (HCN) nº 001/2022, em que o Ins�tuto de Medicina, Estudos e
Desenvolvimento (IMED) encaminha os Regulamentos de Compras e de Contratação de Obras e Serviços,
bem como de Contratação de Pessoal (Recursos Humanos) - 000026500657, referentes ao Contrato de
Gestão nº 80/2021 - SES/GO, requerendo, pois, sua aprovação para fins de atendimento da legislação de
regência e de cumprimento das ações de transparência.

2. Encaminhe-se à Superintendência de Inspeção para as providências per�nentes.

 

SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PROTOCOLO, DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA DO (A)
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO, ao(s) 06 dia(s) do mês de janeiro de 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por ANA PEREIRA DUARTE, Coordenador (a), em
06/01/2022, às 14:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000026502097 e o código CRC 12EC760C.

 

SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PROTOCOLO, DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA 
NAO CADASTRADO, NAO CADASTRADO - Bairro NAO CADASTRADO - GOIANIA - GO - CEP 74000-000

- .
 

Referência: Processo nº 202211867000029 SEI 000026502097













































































































































































































62Diário OficialGOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2022
ANO 185 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.724

referência para negociação, bem como cópia de sua publicação na 
Imprensa Oficial. Capítulo VI: Dos Contratos: Art. 16 O instrumento 
contratual é obrigatório para todas as contratações de obras, 
fornecimento e prestação de serviços contínuos, e para compras e 
serviços onde não haja entrega imediata, e facultativo nos demais 
casos em que o IMED puder substituir por outros instrumentos 
hábeis. § 1º Entende-se por compras/contratações para entrega 
imediata, aquelas cujo prazo de entrega seja de até trinta dias da 
emissão da ordem de compra. § 2º Ficam excepcionalizados da 
formalização de contratos, os seguintes casos de compras/
contratações: a) aquelas cujo prazo de entrega seja de até trinta 
dias da emissão da ordem de compra; b) aquelas cuja contratação 
de serviços de engenharia seja de valor inferior a R$ 150.000,00; e 
c) aquelas cuja aquisição âe bem ou serviço, exceto de engenharia, 
seja de valor inferior a R$ 80.000,00. § 3º Para os casos que se 
tratam as alíneas a, b, c do parágrafo anterior, o instrumento 
contratual será substituído pela ordem de compra, nos termo do 
Inciso VIII, artigo 2 deste Regulamento. 4º A ordem de compra 
passará a ter efeito de contrato quando ostentar a expressa 
concordância, através da assinatura do fornecedor no referido 
documento. Art. 17 Os contratos firmados com base neste 
regulamento estabelecerão, por escrito, com clareza e precisão, as 
condições para sua execução, expressas em cláusulas que estejam 
em conformidade com o instrumento de seleção e com a proposta a 
que se vinculam, devendo conter, no mínimo, cláusulas que 
estabeleçam necessariamente: I. A qualificação das partes; II. O 
objeto e seus elementos característicos, contendo a especificação 
da obra, do serviço, ou do bem; III. Os valores unitários e totais e as 
condições de pagamento; IV. O prazo de vigência do contrato; V. 
Quantitativos; VI. Direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes; VII. As penalidades cabíveis e, quando aplicável, os valores 
das multas; VIII. Os índices de reajuste e, quando aplicável, as 
garantias; IX. Os casos de rescisão; e X. Outras previamente 
estabelecidas no instrumento de seleção. § 1º Os contratos firmados 
pelo IMED terão vigência inicial de até 12 meses, salvo as situações 
devidamente justificadas. § 2° Os contratos firmados poderão ser 
prorrogados até o limite total de 60 meses, devendo o IMED, 
anualmente, nesses casos, comprovar que a prorrogação da avença 
atende ao princípio da economicidade, exceto os casos em que o 
fornecedor detiver o monopólio ou exclusividade da atividade. § 3° 
Os contratos firmados com recursos oriundos de contratos de 
gestão, deverão conter cláusula que disponha sobre a 
obrigatoriedade de rescisão contratual em caso de término do 
contrato de gestão. § 4° A determinação do prazo não será aplicada 
para os contratos de adesão, independentemente do termo adotado, 
assim compreendidos aqueles em que as cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que 
se possa discutir ou modificar seu conteúdo. § 5° As contratações 
realizadas por meio de contratos de adesão, à exceção daquelas em 
que houver monopólio ou exclusividade da atividade, deverão ser 
reavaliadas no prazo máximo de até 24 meses, podendo, em casos 
excepcionais devidamente justificados, estender por um período 
não superior a 12, com o objetivo de comprovar a vantajosidade da 
manutenção do contrato. Art. 18 As alterações contratuais por 
acordo entre as partes, desde que justificadas, e as decorrentes de 
necessidade de prorrogação, constarão de termos aditivos. § Único 
- Os contratos poderão ser aditados, nas hipóteses de acréscimo, 
que se fizerem necessários nas obras, serviços ou compras, até 
25% do valor inicial atualizado, e no caso particular de reforma 
predial ou de equipamento, até o limite de 50%, e poderão ser 
suprimidos em qualquer quantidade. Art. 19 O inadimplemento total 
ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao contratante 
o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de 
outras penalidades previstas no instrumento de seleção ou no 
contrato, inclusive a suspensão do direito de contratar com o IMED 
por prazo não superior a 1 ano. Art. 20 As relações contratuais 
estabelecidas pelo IMED com seus fornecedores e prestadores de 
serviços devem prever a obrigação de que as partes ajam de modo 
leal, responsável e probo, além de perseguir a boa fé, para repelir 
quaisquer ações intencionalmente desleais, injustas, desonestas, 
prejudiciais, fraudulentas ou ilegais, sempre ancorados nas ações 
de transparência pública Capítulo VII: Dos Procedimentos de 
Alienação: Art. 21 Nos procedimentos de alienação de bens móveis, 

nos casos em que o bem estiver em posse do IMED por força do 
Termo de Cessão e Permissão de Uso firmado com a Secretaria de 
Estado de Saúde, do Estado de Goiás, serão observados os 
procedimentos conforme a legislação em vigor aplicável a espécie. 
§ Único: O procedimento estabelecido neste regulamento se aplica 
exclusivamente aos bens públicos. Art. 22 A alienação de bens de 
que trata o Art. 20 se vincula a autorização expressa e controle 
patrimonial direto pela Secretaria de Estado da Saúde, devendo ser 
proposta pelo Superintendente Administrativo-Financeiro, e 
confirmada pelo Superintendente Executivo e pelo Conselho de 
Administração do IMED. § 1º Nas alienações, a modalidade de 
divulgação e forma de pagamento deverão observar as 
especificidades do bem a ser alienado e as condições do mercado, 
em consonância com a Lei nº 8.666/93, por se tratar de patrimônio 
público. § 2º A alienação de bens móveis integrantes do patrimônio 
público deverá ser precedida de autorização da Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás, cujo resultado financeiro deverá ser reinvestido 
no desenvolvimento das atividades especificadas no Contrato de 
Gestão, se de outra forma não for determinado. Art. 23 Os bens 
imóveis pertencentes ao Estado de Goiás dados em cessão e 
permissão de uso, bem como aqueles adquiridos pelo IMED com 
recursos públicos originados do Contrato de Gestão não poderão 
ser alienados em nenhuma hipótese, salvo os casos previstos e 
autorizados na forma da lei, cujo procedimento de alienação será 
realizado pelo poder público por meio de suas Secretarias. Art. 24 
Todos os bens móveis e imóveis cujo uso tenha sido autorizado ao 
IMED por meio de cessão e permissão de uso têm sua destinação e 
utilização exclusiva e vinculada à consecução dos objetivos do 
Contrato de Gestão. Capítulo VIII: Das Disposições Gerais: Art. 25 É 
proibido o recebimento de vantagens, de qualquer natureza, por 
qualquer colaborador da Instituição, em qualquer das fases do 
processo de contratação de obras, serviços, compras e alienações. 
Da mesma forma, fica proibido que conste nome, símbolos ou 
imagens que caracterizem ou favoreçam a promoção pessoal de 
autoridades ou empregados em publicidade de atos, programas, 
obras e serviços. Art. 26 É vedado ao IMED manter relacionamento 
comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, 
diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam 
agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração 
pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente 
consaguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3° 
grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais 
detenham poder decisório. Art. 27 O IMED se reserva no direito de 
revogar o processo de aquisição/contratação, por sua exclusiva 
conveniência, a qualquer tempo, desde que justificado no processo, 
antes da compra ou contratação, sem que caiba a qualquer 
proponente o direito de exigir compensação pecuniária ou 
indenização. Art. 28 Os termos deste regulamento se submetem ao 
controle estatal e social, por meio de sua aprovação pelo Conselho 
de Administração do IMED e pela Controladoria-Geral do Estado de 
Goiás em conformidade com o disposto no inciso VIII, do art. 4° e § 
Único, do art. 17, da Lei nº 15.503/05, do Estado de Goiás. Art. 29 
Revogam-se as disposições em contrário. Art. 30 Este Regulamento 
entrará em vigor após a sua publicação no Diário Oficial do Estado 
de Goiás. Uruaçu-GO, 03 de janeiro de 2022.
<#ABC#279646#62#329744/>

Protocolo 279646
<#ABC#279647#62#329745>

REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PARA 
RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

DE PESSOAL PARA O HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO 
NORTE-GOIANO (HCN)

Art. 1º Esse Regulamento tem por finalidade estabelecer os 
procedimentos que serão adotados pelo IMED - Instituto de 
Medicina, Estudos e Desenvolvimento, Organização Social, 
qualificada no âmbito do Estado de Goiás por meio do Decreto nº 
8.150/14, para o recrutamento, a seleção e a contratação de pessoal 
para o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (hcn), localizado 
na Avenida Galdino Moreira de Souza, nº 1230, Residencial Jardim 
Eldorado, Uruaçu - GO, CEP.: 76400-000, bem como caracterizar e 
definir os procedimentos padrão, identificando e conceituando os 
recursos a serem utilizados, em atendimento ao Contrato de Gestão 
nº 080/2021 - SES/GO). § 1º As normas estabelecidas nesse 
Regulamento serão aplicadas exclusivamente no âmbito das 
relações estabelecidas nos Contratos de Gestão celebrados com 
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Estado de Goiás, e serão regidas pela Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT. § 2º Os procedimentos especificados por esse 
Regulamento serão regidos pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade boa-fé, isonomia, 
julgamento objetivo, eficiência e probidade e, bem ainda, pela 
adequação aos objetivos do IMED. § 3º É vedada, nos termos da Lei 
Federal nº 9.029/95, a adoção de qualquer prática discriminatória e 
limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua 
manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, 
situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de 
proteção ao menor previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da 
Constituição Federal. § 4º Os procedimentos de recrutamento e 
seleção de pessoal serão realizados pela área de Recursos 
Humanos do IMED, por meio de técnicas e pessoal capacitado, 
facultada a realização por terceiro interposto, total ou parcialmente, 
obedecidos em quaisquer casos os procedimentos estabelecidos 
neste Regulamento. Art. 2º Para a finalidade deste regulamento 
considera-se: I. Recrutamento: toda atividade desenvolvida com o 
intuito de atrair candidatos interessados ao preenchimento de cargo, 
a partir de uma vaga com perfil e necessidade previamente definidos. 
II. Recrutamento externo: conjunto de técnicas e procedimentos que 
visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de 
ocupar cargos dentro da organização. III. Recrutamento misto: 
conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos 
internos e externos, potencialmente qualificados e capazes de 
ocupar cargos dentro da organização. IV. Cargo: composição de 
todas as atividades desempenhadas pelo profissional empregado 
que podem ser englobadas em um todo unificado e que figura em 
certa posição formal do organograma da empresa. V. Função: 
conjunto de tarefas ou de atribuições, sistemáticas e reiteradas. VI. 
Triagem: Análise comparativa entre as informações registradas pelo 
candidato no formulário de cadastro do currículo e os requisitos 
publicados da vaga. VII. Seleção: toda atividade desenvolvida para 
a escolha, dentre os candidatos triados, do profissional que melhor 
atende aos requisitos da vaga de trabalho oferecida. VIII. Pessoal: 
todos os profissionais que desempenham atividade vinculada aos 
objetivos da Instituição, com vínculo empregatício direto, não 
terceirizado. IX. Remanejamento: movimentação de pessoal entre 
setores ou entre unidades, no mesmo cargo. X. Promoção: alteração 
de cargo ou função, em linha ascendente, do profissional já 
empregado da Instituição, que, tendo participado de processo 
seletivo, for selecionado para novo cargo ou função. Art. 3º A 
Gerência Corporativa de Recursos Humanos será a responsável em 
orientar os procedimentos para o recrutamento e seleção de pessoal 
das Unidades. § único: A abertura do processo de recrutamento e 
seleção se dará mediante autorização expressa do Superintendente 
Executivo. Art. 4º A contratação de pessoal se dará pelo critério de 
recrutamento e seleção, podendo ser externa ou mista. Art. 5º O 
comunicado do recrutamento dar-se-á por meio de publicação no 
Diário Oficial do Estado de Goiás, contendo o “cargo” com indicação 
do sítio do IMED para consulta do edital com as informações 
adicionais acerca da vaga, com um prazo mínimo de três dias de 
antecedência. Art 6º O sítio do IMED informará obrigatoriamente o 
cargo, o número de vagas, a carga horária, salário, benefícios, perfil 
básico exigido para o cargo ou função, etapas do processo, 
conceitos/pesos atribuídos a cada uma das etapas, o endereço e 
prazo para o cadastro dos currículos. § único: Outros meios de 
comunicação, além do Diário Oficial do Estado de Goiás, poderão 
ser utilizados sempre que a administração julgar conveniente. Art. 
7º A inscrição dos candidatos, na fase de recrutamento dar-se-á 
através do cadastro eletrônico do currículo, através do sítio www.
imed.org.br, link ‘trabalhe conosco’. Art. 8º A seleção dos candidatos 
se dará obedecendo aos critérios tecnicamente admitidos, por meio 
de prova escrita e análise curricular, podendo ser conjugada a 
outros instrumentos como, avaliação psicológica, entrevista técnica, 
comprovação de experiência e/ou habilitação técnica- operacional, 
testes psicológicos, provas situacionais entre outros legalmente 
admitidos, desde que previamente previstos e divulgados no edital. 
Art. 9º A prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, é a 
fase da seleção que consiste em aferir o candidato nas matérias de 
conhecimento geral e/ou vinculadas à área de trabalho em que 
desenvolverá o seu exercício funcional. § único: A prova escrita 
será aplicada em dia, horário e local previamente informados no sítio 
do IMED. Art. 10 A análise curricular, de caráter classificatório, é a 

fase da seleção que consiste na verificação da habilitação e/ou 
qualificação profissional e da experiência para o cargo pretendido. § 
único: A data, horário e local para entrega do currículo e dos 
respectivos documentos comprobatórios serão previamente 
informados no sítio do IMED. Art. 11 O peso para os fins de 
pontuação e classificação da prova escrita e da análise curricular, 
será expresso no respectivo edital. Art. 12 A avaliação psicológica, 
de caráter eliminatório, é a fase da seleção que consiste da entrevista 
psicológica e/ou aplicação de testes comportamentais. § 1º Esta 
etapa será conduzida, obrigatoriamente, pela área responsável pela 
seleção, através de seu quadro de psicólogos, ou a critério da 
administração, através de empresa de consultoria ou profissionais 
da área de psicologia contratados especificamente para este fim. § 
2º Após aferição dos testes aplicados e/ou entrevista psicológica, o 
psicólogo avaliador recomendará ou não recomendará o candidato 
para ocupar o cargo pretendido. § 3º A data, horário e local para a 
realização da avaliação psicológica serão previamente informados 
no sítio do IMED. Art. 13 A entrevista técnica, de caráter eliminatório, 
é a fase da seleção que tem por objetivo verificar as informações 
contidas no currículo, as habilidades do candidato, seu domínio na 
área pretendida, sua disponibilidade para atuar em conformidade 
com as exigências do cargo e determinações legais, bem como sua 
disponibilidade para início das atividades e condições de submeter- 
se aos horários estabelecidos. Art. 14 O remanejamento de 
empregados é critério de preenchimento de cargos e se dará sempre 
mediante observação e avaliação de desempenho, autorizado pelos 
Diretores das Unidades, com a expressa concordância do 
empregado remanejado. § único: O remanejamento só poderá ser 
autorizado com a condição de não acarretar prejuízos e/ou 
transtornos a área de origem, nem ao empregado remanejado, 
ressalvado o disposto na CLT e legislação esparsa. Art. 15 O 
preenchimento de função, de chefia e assessoria, previsto no 
organograma, por se tratar de atividades de liderança e gestão, será 
de livre escolha do Diretor das Unidades ou do Superintendente 
Executivo, observados os critérios da qualificação técnica e da 
fidúcia para o desempenho da função, ouvido o Recursos Humanos, 
e autorizado pelo Superintendente Executivo. Art. 16 Os Diretores 
de Unidades são de livre escolha do Conselho de Administração, 
observados os critérios da qualificação técnica e da fidúcia, ouvido o 
Superintendente Executivo do IMED. Art. 17 Para os casos dos 
artigos 15 e 16 fica vedada a contratação de cônjuge, companheiro 
ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, Secretários de 
Estado, Presidentes de autarquias, fundações e empresas estatais, 
Senadores e Deputados Federais e Estaduais, Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado e Municípios, especificamente do 
Estado de Goiás, bem como dos Diretores e Superintendentes do 
IMED. Art. 18 O IMED manterá, para fins de divulgação das vagas e 
inscrição em seus processos seletivos, um sítio na internet - www.
imed.org.br, onde os Candidatos interessados poderão tomar 
conhecimento e se inscrever para os processos seletivos em aberto. 
§ 1º Os candidatos triados para os processos seletivos em aberto 
deverão comparecer em dia/horário publicados no sítio do IMED 
para participação em cada uma das etapas do Processo Seletivo. § 
2º Após a publicação do comunicado de recrutamento de que trata o 
artigo 5º, o sítio do IMED na internet será o canal de comunicação 
com os candidatos para todas as etapas do processo seletivo, 
informações gerais, comunicação de data, horário e local da 
realização de cada etapa do processo seletivo e suas eventuais 
alterações, bem como da divulgação dos resultados e convocação 
para cada uma das etapas. § 3º O IMED poderá, a seu critério, 
convocar os candidatos aprovados em processo seletivo, cujo 
resultado final tenha sido publicado a menos de 6 (seis) meses para 
o mesmo cargo. § 4º A convocação de que trata o parágrafo anterior 
obedecerá a ordem de classificação, sendo automaticamente 
desclassificado o candidato que, convocado, não comparecer no 
dia, horário e local determinados na convocação. Art. 19 Os 
candidatos classificados acima das vagas divulgadas constituirão 
cadastro de reserva com validade de 6 (seis) meses, em 
conformidade com o § 3º, do artigo 17, não se consubstanciando em 
garantia de contratação, mas em mera expectativa de direito. § 
único: A utilização do cadastro de reserva é uma faculdade do 
IMED, que, para tanto, avaliará as especificidades da vaga para a 
utilização do cadastro de reserva. Art. 20 O Processo de Seleção de 

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: 8da8e317



64Diário OficialGOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2022
ANO 185 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.724

Pessoal do IMED obedecerá às seguintes etapas: I. A Primeira 
Etapa, consistirá na publicação de comunicado no Diário Oficial do 
Estado de Goiás, que dará publicidade da abertura de processo 
seletivo para contratação de pessoal, constando o nome do cargo e 
o endereço eletrônico do IMED www.imed.org.br, onde o interessado 
obterá todas as informações da vaga no edital próprio II. A Segunda 
Etapa será a divulgação do edital no sítio do IMED, constando o 
cargo, número de vagas, carga horária, salário, benefícios, etapas 
do processo, conceitos/pesos atribuídos a cada uma das etapas, 
perfil básico, endereço e prazo para o cadastro dos currículos. a) 
Todas as vagas publicadas ficarão abertas para inscrição de 
candidatos pelo período de quatro dias úteis, podendo ser prorrogado 
a critério da administração, devidamente justificado. b) Os 
interessados deverão acessar o sítio do IMED e se inscrever para a 
vaga que pretende concorrer, sendo vedada a inscrição em dois ou 
mais processos, concomitantemente. III. A Terceira Etapa é a 
triagem curricular, que consiste na análise comparativa entre as 
informações registradas no currículo cadastrado pelo candidato no 
sítio do IMED e os requisitos publicados da vaga. a) A ausência de 
informações capazes de qualificar o candidato em face dos requisitos 
exigidos para o cargo ensejará na não convocação do candidato 
para as etapas subsequentes. b) A relação dos candidatos cujos 
currículos foram triados para a vaga será publicada no sítio do 
IMED. c) Todas as informações qualitativas e quantitativas inerentes 
aos requisitos exigidos para a vaga deverão ser comprovadas pelo 
candidato, por meio de documentos hábeis, que deverão ser 
encaminhados no dia, horário e local que será publicado no sítio do 
IMED. IV. A Quarta Etapa será classificatória constituirá de prova 
escrita e/ou análise curricular. a) Para a seleção do candidato serão 
utilizados critérios objetivos de classificação, em uma ou duas fases, 
por meio análise curricular, observadas as características da vaga 
previamente divulgadas no edital. b) No caso da classificação se dar 
em duas fases, pela aplicação de prova escrita e análise curricular, 
o edital deverá informar o peso de cada uma delas. c) Sendo 
adotado o critério classificatório em uma única fase, pela aplicação 
da prova escrita, o edital informará os critérios de pontuação e de 
ponto de corte. d) Sendo adotado o critério classificatório em uma 
única fase, pela análise curricular, o edital informará quais as 
condições de pontuação por titulação e experiência e quando 
aplicável, o peso. e) A prova escrita, de caráter objetivo, conterá 
questões objetivas com conteúdo de conhecimentos gerais e/ou 
conhecimentos específicos, conforme requeira o perfil da vaga, 
previamente divulgado no edital. f) O edital definirá os critérios de 
desempate. V. A Quinta Etapa terá finalidade classificatória e/ou 
eliminatória e Consistirá de uma ou algumas das avaliações 
psicológicas, previamente informadas no edital. a) Testes 
Psicológicos, por meio de testes psicométricos e/ou testes de 
personalidade. b) Técnicas Vivenciais, por meio de um ou algum 
dos métodos de dinâmica de grupo, psicodrama e entrevista 
comportamental. c) Art. 21 A contratação do candidato selecionado 
se efetivará mediante: I. conveniência administrativa e operacional; 
II. disponibilidade financeira; III. entrega da documentação completa, 
conforme requisitos descritos no instrumento de divulgação da vaga; 
IV. apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, 
declarando apto o candidato a exercer as funções que dele serão 
exigidas e V. demais dispositivos estatutários e previsão legal. Art. 
22 A administração do IMED deverá disponibilizar os meios 
necessários para a realização do recrutamento e seleção. § único: 
Todos os documentos relacionados ao recrutamento e seleção 
deverão ser processualizados e/ou digitalizados e arquivados no 
Recursos Humanos da Unidade, por um período de dez anos, 
facultado o acesso às informações aos interessados, resguardada a 
imposição de sigilo profissional. Art. 23 A eficácia dos termos deste 
regulamento se submete ao controle estatal e social, por meio de 
sua aprovação pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás e pelo 
Conselho de Administração do IMED, em conformidade com o 
disposto no § único, do art. 17 e inciso VIII, do art. 4º, da Lei nº 
15.503/05, do Estado de Goiás. Art. 24 Revogam-se as disposições 
em contrário. Art. 25 Este Regulamento terá vigência após sua 
publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás. Uruaçu-GO, 03 de 
janeiro de 2022.
<#ABC#279647#64#329745/>

Protocolo 279647

<#ABC#279686#64#329788>

Juvino Campagnolo, torna público que REQUEREU junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Rio Verde- 
GO, a Licença de Instalação (Ampliação) referente ao Processo 
nº 2014040274 para atividade de Suinocultura (Sistema Vertical 
Terminador- SVT), localizada na Fazenda Talhado- Lugar Irara, 
Rod. GO 174 sentido Rio Verde/ Aparecida do Rio Doce, km 35 à 
direita, Zona Rural, Rio Verde- GO.
<#ABC#279686#64#329788/>

Protocolo 279686
<#ABC#279689#64#329791>

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE 
ASSOCIAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária
Alto Retiro Evangélico de Anápolis
CNPJ N. 00.001.081/0001-44

ALTO RETIRO EVANGÉLICO DE ANÁPOLIS, sediado na Av. Sto 
Antônio, Qd 01, Lts. 17 e 18, Bairro Santo Antônio, Anápolis-GO, 
representada por sua Presidente ESTELAMAR BORGES DE 
JESUS, CONVOCA através do presente edital, os Associados para 
a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em Anápolis-GO, 
no dia 07/02/2022 na Rua Manoel D’Abadia, N. 113, Aquarius 
Shopping, Escritório Naves & Advogados Associados, Setor Central, 
Anápolis-GO, sendo a 1ª chamada às 08h com o quórum mínimo 
legal de 50% + 1 dos associados e 2ª chamada às 09h com qualquer 
quórum, nos termos do Estatuto desta, com a seguinte ordem do dia:

1. Eleição e posse da diretoria;
2. Esclarecimentos e deliberações afins à nova diretoria;
3. Prestação de contas da administração.

Alto Retiro Evangélico de Anápolis  - A.R.E.A.
<#ABC#279689#64#329791/>

Protocolo 279689
<#ABC#279725#64#329838>

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, autarquia municipal, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 
09.456.779/0001-29, a Quadra 01, lote 15/18, Área Especial, Jardim 
Céu Azul, CEP 72.870-324, Valparaíso de Goiás, torna público 
que estará realizando, a partir do dia 25/01/2022, inscrições para 
credenciamento de pessoas jurídicas visando realização de exames, 
consultas e terapias para atender as necessidades dos assistidos 
do IPASVAL SAÚDE, nos termos da Lei 8.666/93 e demais normas 
pertinentes. O edital poderá ser obtido na sede da IPASVAL SAÚDE 
ou no site ipasval.go.gov.br. Valparaíso de Goiás-GO,24/01/2022. 
MARIA MONICA NORONHA SANTOS - Presidente da Comissão 
de Licitações
<#ABC#279725#64#329838/>

Protocolo 279725
<#ABC#279741#64#329855>

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
JW Empreendimentos Imobiliarios Eireli, CNPJ: 12.218.050/0001-29, 
com sede na Alameda Liberdade, nº 440, Qd. A, Lt. 02, Setor 
Jaó, Goiânia/GO e Viver Bem Empreendimentos Imobiliários e 
Participações Ltda. CNPJ: 09.167.467/0001-03, com sede na Av. 
T-1, N. 1536, sala 107, Gal. Donato Ferreira, St. Bueno, Goiânia/
GO, pelo presente edital vem, em última notificação, intimar os 
Promitentes Compradores abaixo citados, todos do Residencial 
Maria Amélia, estando em local incerto e não sabido, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação 
deste edital, efetue a purgação da mora, mediante o pagamento das 
importâncias relativas às parcelas vencidas e não pagas, devendo 
ser acrescido das parcelas que vencerem até o efetivo pagamento, 
devidamente atualizadas, além dos encargos legais, inclusive 
tributos, as despesas de intimação e publicação de edital e os 
emolumentos, sob pena de rescisão dos contratos de Compromisso 
de Compra e Venda firmado entre as partes, conforme art. 32 da 
Lei 6.766/79: Quadra 03, Lote 10: Advoelson Ribeiro de Almeida, 
CPF: 795.891.701-53; Quadra 03, Lote 11: Advoelson Ribeiro de 
Almeida, CPF: 795.891.701-53; Quadra 03, Lote 31: CDBF Serviços 
Financeiros Ltda-ME, CNPJ: 11.402.418/0001-41 e Cornelio 
Dias Barbosa Filho, CPF: 212.676.001-44; Quadra 06, Lote 20: 
Advoelson Ribeiro de Almeida, CPF: 795.891.701-53; Quadra 06, 
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