
 
 

OITAVO ADENDO 
 

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MS/SES, através da Coordenadoria de Licitação e Registro de 
Preço/SUCOMP/SAD, por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado 
conforme a Lei n°3.394/2007 torna público sexto adendo do credenciamento abaixo: 
 
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS PARA COMPOR A EQUIPE DE CREDENCIADOS QUE ATUARÁ NO 
PROJETO DE EXPANSÃO DO TELESSÁUDE NO MATO GROSSO DO SUL NA FUNÇÃO DE TELECONSULTOR. 
CREDENCIAMENTO: 008/2018 - Edital 006/2018 SES 
PROCESSO: 27/003.609/2018 
 
ALTERAÇÕES: 1) Reabrir o período de credenciamento do edital, passando a constar: 
PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: Do dia 13/07/2020 À 03/08/2020 até as 23h59m.  
2) Reabrir inscrições para as funções demandadas conforme quadro abaixo: 
 

Função Formação Requisitos Atribuições 

Teleconsultor 

Médico nas 
seguintes 
especialidades com 
residência: 

Cardiologia; 
Dermatologia, 
Endocrinologia, 
Ginecologia e 
Obstetrícia, 
Hematologia, 
Infectologia, 
Medicina da Família 
e da Comunidade, 
Nefrologia, 
Neurologia, 
Oftalmologia, 
Ortopedia, 
Otorrinolaringologia, 
Pediatria, 
Pneumologia, 
Psiquiatria, 
Reumatologia, 
Urologia. 

Diploma e Título de 

Especialista 

-Fornecer apoio assistencial e/ou de 
teleconsultoria com caráter educacional, de forma 
síncrona ou assíncrona, segundo os princípios da 
APS, as diretrizes do SUS e os marcos legais que 
regem as atividades de Telessaúde; 
- Selecionar, dentro da sua produção mensal, as 
teleconsultorias com potencial para serem 
transformadas em Segunda Opinião Formativa 
(SOF) e enviá-las para o(a) monitor(a) de 
regulação; 
- Seguir as orientações e manter contato direto 

com a equipe de regulação; 
- Apoiar, quando demandado, as atividades de 
outros teleconsultores; 
- Produzir e/ou participar da produção de 
protocolos, materiais de aprendizagem e outros 
materiais pertinentes a APS para disponibilização 
entre os usuários do projeto; 
- Participar, de forma presencial ou remota, das 
reuniões de regulação e teleconsultoria, bem 
como das oficinas de atualização, conforme 
periodicidade determinada por norma interna; 
- Participar da produção e revisão das normas 
operacionais e protocolos de trabalho referentes 
à função; 
- Participar das atividades científicas do serviço. 

 

 
LOCAL PARA CREDENCIAMENTO:  
 

http://sistemas.saude.ms.gov.br/eCredenciamentoSICONV008 
 
O edital, adendos e demais avisos, encontram–se disponíveis aos interessados gratuitamente no site 
www.telessaude.ms.gov.br. 
 
Campo Grande/MS, 07 DE JULHO DE 2020. 
Coordenadoria de Licitação e Registro de Preço/SUCOMP/SAD 


