
 
 

DÉCIMO 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 ATUAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DO 
TELESSAÚDE NO MATO GROSSO DO SUL 
CREDENCIAMENTO: 006/2018 – Edital 005/2018 SES 
PROCESSO: 27/003.607/2018 
 
ALTERAÇÕES: 1) Reabrir o período de credenciamento do edital, passando a constar: 

PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: Do dia 12/04/2021 À 15/05/2021 até as 23h59m.  
2) Reabrir inscrições para as funções demandadas conforme quadro abaixo: 
 

Função Município Requisitos Atribuições 

Web Designer 
Campo 
Grande 

- Graduação na área de Tecnologia 
da Computação e/ou Informações, 
ou Produção Multimídia áreas a fins. 
- Habilidade para Trabalho em 
Equipe; 
- Conhecimentos específicos na 
área de formação; 
- Habilidade em ferramentas de 
Photoshop, Ilustrador, programa em 
CSS, HTML5, PHP, Ajax, jQuery, 
Java Script, WordPress para 
desenvolvimento de gráficos de 
sistemas e sites; 
- Habilidade na criação de templates 
e layouts funcionais, imagens, 
ilustrações, infográficos e 
animações para sites; 

- Produção de material gráfico, utilizando os programas 
Photoshop, Illustrator, Básico 
-  programação em CSS, HTML 5, PHP, Ajax, jQuery, 
Java Script, WordPress para desenvolvimento de 
gráficos de sistemas e sites; 
- Criação de templates e layouts funcionais; 
- Criar imagens, ilustrações, infográficos e animações 
para sites; 
- Atualização, manutenção e produção de conteúdo para 
sites; 
- Desenvolvimento de alternativas gráficas para 
estruturas já elaboradas ou em utilização; 
- Criação de websites dentro de um conceito ou 
identidade de marca, utilizando logomarcas, ícones 
personalizados, cores, botões, textos, buscando o 
desenvolvimento de um projeto de comunicação visual 
para o site; 
- Desenvolver sites seguros, com mecanismos de 
segurança (para transações), estabilidade e 
confiabilidade; 
- Entrega de relatório mensal das atividades 
desenvolvidas; 
- Ter disponibilidades de 40 horas semanais para 
execução de suas atividades. 

 

 
LOCAL PARA CREDENCIAMENTO: 

 

http://sistemas.saude.ms.gov.br/eCredenciamentoSICONV006 

 
O edital, adendos e demais avisos, encontram–se disponíveis aos interessados gratuitamente no site 
www.telessaude.ms.gov.br. 

 
Campo Grande/MS, 07 de abril de 2021. 
Coordenadoria de Licitação e Registro de Preço/SUCOMP/SAD 
 

 

 
 

 


