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RESULTADO DE CREDENCIAMENTO
Edital N º 02/2020/SES

PROCESSO 27/002152/2020

A Secretaria de Estado de Saúde DE MS / SES através da Comissão Especial para Avaliação de Credenciamento, 
por meio do Diário Oficial Eletrônico instituído como veículo oficial de publicação do Estado e conforme a 
Lei 3.394/2007 comunica aos interessados os credenciados inscritos no mês de junho de 2022 do Edital de 
Credenciamento 02/2020.
Do Objeto: Seleção de pessoas físicas para integrar o banco de credenciados para prestação de serviços para a 
Secretaria de Estado de Saúde atuando na função teleconsultor, facilitador, coordenador, consultor e apoiador 
para a execução do Plano de Trabalho conforme as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde, por meio da 
Coordenadoria Estadual de Telessaúde.

Processo: 27/002152/2020

CANDIDATO CREDENCIADOS CÓDIGO

Márcia Rodrigues Gorisch 2

Campo Grande (MS), 18 de julho de 2022.

Comissão de Credenciamento 
RESOLUÇÃO “P” SES N. 493/2021

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 0001/2021 SES-MS

A COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO, designada pela RESOLUÇÃO “P” n. 491/SES, divulga o resultado dos recursos 
interpostos ao resultado do Edital de Credenciamento 0001/2021 SES-MS, ref. ao mês de junho de 2022.

NOME SITUAÇÃO MOTIVO PUBLICAÇÕES

LILIAN BATISTA SILVA 
MURANAKA INDEFERIDO

Recurso indeferido. A candidata anexou 
no recurso a segunda pós-graduação. 
Dentro dos critérios exigidos do código 14 
do edital 00001/2021, a mesma atendeu 
especialização em urgência e emergência 
e experiência, no mínimo de 06 meses, em 
docência de processos educativos. Porém, 
continua com informações complementares 
no formulário de currículo incompatíveis 
com os documentos apresentados: - não foi 
visto documento comprobatório de atuação 
na docência nos cursos da área da saúde (5 
anos ou mais); - quantidade não informada 
de cursos na formação complementar na área 
da saúde pública e comprovação de curso 
de práticas pedagógicas em metodologias 
ativas. Revisar e entrar com preenchimento 
de formulário de currículo adequado com 
informações e documentos que atendam 
somente o código 14 do edital.

07 e 15/06/2022

Campo Grande (MS), 14 de julho de 2022.

Comissão de Credenciamento
RESOLUÇÃO “P” n. 491/SES


