
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 

CNPJ 34.670.976/0001-93 

JUSTIFICATIVA 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, 

ENFERMEIROS PADRÃO, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, BIOMÉDICOS E 

ODONTÓLOGOS PARA ATENDER NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CUMARU DO NORTE /PA. 

 
Na área hospitalar o(a)s profissionais da enfermagem são o(a)s único(a)s que 

permanecem 24 horas do dia nos serviços, qualquer intercorrência serão o(a)s primeiro(a)s a 

atender e a salvar vidas. Também nos hospitais estão nas áreas de apoio e diagnóstico, 

auditoria, áreas de gerenciamento de materiais e de pessoas, emergências, centros obstétricos 

acompanhando os primeiros momentos da vida. Ainda, o(a) enfermeiro(a) gerencia as 

unidades de internação e presta assistência qualificada aos pacientes. 

 

Nos serviços de saúde pública, também estão atuantes, prestando atendimento à 

população em todas as fases de sua vida, atuando nas áreas de saúde da mulher, da criança e 

do adolescente; cuidando de diabéticos, hipertensos, idosos, fazendo visitas domiciliares, 

dentre tantas outras ações, conforme Lei do Exercício Profissional 7496/86. 

 

Considerando a necessidade de prestação de serviços médicos junto às Unidades 

Básicas de Saúde, ou seja, no Município de Cumaru do Norte – PA, que atende toda a 

população do Município, seja por demanda espontânea ou referenciada, a dificuldade de 

contratação de profissionais de enfermeiros padrão, técnicos em enfermagem, biomédicos e 

odontólogos externada nos últimos concursos públicos já realizados, nesse momento, ante a 

necessidade de estudo para a realização dos mesmos se tornaria moroso, a contratação na 

modalidade credenciamento se faz viável ante a inviabilidade de competição, também, visto 

que a remuneração por valores será previamente tabelada pelo Departamento Municipal de 

Saúde e que o credenciamento atenderá a todos os interessados para fins de atendimento à 

demanda do serviço já descrito. 

 

Cumaru do Norte – PA, 01 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDILANE FRANCISCA AMERICANO 

Secretaria Municipal de Saúde 
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