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COMUNICADO
José Armando Rosseto, tor-
na público que requereu da 
SEMMA, através do protocolo 
nº 066/2022, a renovação da 
Licença de Operação – LO Nº 
013/2018, para atividade de 
Avicultura no Município de Var-
gem Alta – ES. 

COMUNICADO
A empresa SUMITOMO CHE-
MICAL DO BRASIL REPRE-
SENTAÇÕES LTDA., CNPJ 
nº  42.462.952/0001-77, 
torna pública sua intenção de 
requerer o cadastro no Insti-
tuto de Defesa Agropecuária 
e Florestal do Espírito Santo 
(IDAF) dos produtos agrotó-
xicos  FLUMIOXAZIN 500 
SC registrado no MAPA sob o 
nº 18020, MAXCEL registra-
do no MAPA sob o n°3506,  
ACCEL registrado no MAPA 
sob o n°35521, RESOURCE 
100  registrado no MAPA sob 
o n°8099, LONGAR registra-
do no MAPA sob o n°32020 e 
EXCALIA MAX registrado no 
MAPA sob o n°00122.

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC
HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - HSRC 

EDITAL nº001/2022
CONCURSO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA 2022 

ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER - AFECC, associação beneficente, de assistência social, sem fins 
econômicos, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.137.925/0001-06, mantenedora do Hospital Santa Rita de Cássia – HSRC, com endereço na 
Av. Marechal Campos, 1579, Santa Cecília, Vitória, ES, CEP - 29.043-260 torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso 
de Seleção dos Candidatos à Residência Médica para o ano de 2022. Os Programas de Residência Médica – PRMs da AFECC – Hospital 
Santa Rita de Cássia foram elaborados em conformidade com as instruções da Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM, órgão 
executor do Ministério da Educação, auditados pela CNRM e devidamente credenciados. De acordo com o Artigo 13 da Resolução CNRM Nº 
02/2006 de 17/05/2006 em vigor, os Programas de residência possuem critérios de avaliação de desempenho dos residentes, sob vários 
aspectos, previamente determinados.
1. DAS VAGAS/ESPECIALIDADE DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA
1.1. O candidato deverá ter concluído a graduação em Medicina ou estar cursando o último período do curso de Medicina e término 
previsto até o dia 28/02/2022, caso o candidato ainda não tenha concluído a graduação.
1.2. Das vagas oferecidas neste Edital:
Especialidade/Acesso Direto Duração do Programa Número de Vagas
MEDICINA INTENSIVA              03 anos                           02
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. A inscrição para o Concurso de Residência Médica implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabe-
lecidas neste Edital e sujeição às normas e regulamentos do Concurso, bem como a qualquer outro ato administrativo que a suplemente, 
modifique ou interprete, em relação aos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
2.2. A inscrição será realizada única e exclusivamente via internet.
2.2.1. A plataforma de inscrição é compatível com dispositivos móveis (celulares e tablets).
2.3. A inscrição poderá ser realizada a partir das 00:00 do dia 22/01/2022 até as 23h59 do dia 31/01/2022 (horário oficial de Brasília/DF).
2.4. O interessado deverá fazer sua inscrição, com seus dados cadastrais, acessando o link descrito no item 2.4.1 e seguir as orien-
tações constantes na plataforma para prosseguir com a inscrição no processo. 
2.4.1. A INSCRIÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NO SITIO ELETRÔNICO https://            bit.ly/3fxClnN
2.5. O valor da taxa de inscrição será R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).
3. DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS - PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA INTENSIVA. 
3.1 PROVA: 05 de Fevereiro de 2022 – às 09 horas
3.1.1. Prova escrita com questões de múltipla escolha, valendo 90 pontos.
3.2. ARGUIÇÃO CURRICULAR:  15 de Fevereiro de 2022 – às 09 horas.
3.2.1. Argüição curricular, valendo no máximo 10 pontos. 
4. INFORMAÇÕES: Outras informações poderão ser obtidas no Centro de Ensino e Pesquisa Affonso Bianco, na AFECC-Hospital 
Santa Rita de Cássia, em horário comercial pelo Telefone (027) 3334.8255 ou por e-mail: residencia_medica@santarita.org.br / cepab@
santarita.org.br e ainda através dos sites http://www.santarita.org.br, https://bit.ly/3fxClnN
5. EDITAL: O edital completo encontra-se disponível no site http://www.santarita.org.br 

Vitória/ES, 20 de Janeiro de 2022.
Marilucia Silva Dalla
Presidente da AFECC

AVISO DE CREDENCIAMENTO 
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIRO OFICIAL Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8229/2021
O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, por meio da Comissão Perma-
nente de Licitação - CPL, torna público para conhecimento dos inte-
ressados o procedimento de Credenciamento de Leiloeiros Oficiais 
nº 001/2022, com vistas a credenciar leiloeiros públicos oficiais 
para prestação de serviços relacionados à alienação de bens mó-
veis de propriedade do Município de Fundão, regido pela Lei nº 
8.666/93 e Decreto Federal nº 21.981/32 – e suas alterações. A 
documentação prevista no Edital deverá ser apresentada até 
07/02/2022, no protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Fun-
dão, endereço Rua São José, Nº 135, Centro, Município de Fundão, 
Estado do Espírito Santo, CEP 29.185-000, de segunda a sexta-
-feira, no horário das 07h às 16hs, cujo termo inicial se dará 
com a publicação deste edital.
O edital e seus anexos encontram-se à disposição para download 
no site da Prefeitura (www.fundao.es.gov.br).
Maiores informações através do e-mail licitacao@fundao.es.gov.br 
e do tel: (27) 3267-2008.  

Fundão/ES, 20 de janeiro de 2022.
ALINE DE ALMEIDA SILVA PEROVANO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Decreto Municipal nº 851/2021


