
 
 
 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 
PRESTADORES DE SERVIÇO - FISIOTERAPEUTA E EDUCADOR FÍSICO 

Retificado itens 1.1 e 3.3 em 15/02/2019  
 
 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1.  A Fundação Cardiovascular de Alagoas – Fundação Cordial torna pública a abertura de inscrições no 
período de 14 à 19 de fevereiro de 2019 para seleção de profissionais com a finalidade de compor o Banco 
de Currículos do projeto “Cuidar: Reconhecer, Respeitar e Proteger a Dignidade da Pessoa Idosa” 
executado por esta Fundação e financiado pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos (Termo de Fomento nº 879019/2018), conforme 
condições abaixo.  

1.2. Este Edital, seus anexos e demais documentações a respeito da seleção estarão disponíveis no site 
www.soucordial.com.br. 

1.3. A seleção dos candidatos será realizada sob a responsabilidade do setor de Recursos Humanos do 
Hospital do Coração de Alagoas, instituição mantenedora da Fundação Cordial. 

1.4. Os candidatos selecionados de acordo com as regras deste Edital comporão Banco de Currículos para 
contratação por prestação de serviço eventual pessoa física durante a vigência do projeto e poderão ser 
convocados para prestação de serviço pontual de acordo com o plano de trabalho do projeto. 

1.5. A participação do candidato na seleção implicará na aceitação integral e irrestrita das condições 
estabelecidas neste edital, bem como das normas e procedimentos do financiador do projeto e da Fundação 
Cordial. 

1.6. É assegurado à Fundação Cordial o direito de cancelar, no todo ou em parte, este documento, sem que 
caiba, em decorrência dessa medida, qualquer indenização ou compensação aos participantes. 

 
2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS 
 

2.1.  O presente edital tem por objeto a composição de Banco de Currículos para prestação de serviço 
eventual pessoa física nas atividades abaixo relacionadas. 

Serviço 1 Fisioterapeuta 
Perfil 
desejado 

 Ensino superior completo em Fisioterapia 
 Experiência em atividades voltadas para a terceira idade  

Atividade a 
ser realizada 

Atendimento individualizado dos idosos institucionalizados, orientando tanto o próprio 
idoso quanto os cuidadores quanto a possíveis movimentos e exercícios a serem 
trabalhados com os idosos, de forma a possibilitar a prevenção e a reabilitação da 
funcionalidade. 

Especificação  
de serviço 

Serviço prestado durante as campanhas a serem realizadas nas ILPIs (22 campanhas).  
Para cada campanha o serviço compreende: a participação na reunião prévia de 
planejamento da campanha, as atividades do dia da campanha (duração estimada de 
um dia), a participação na reunião de avaliação e a elaboração do relatório.  

Forma de 
contratação 

Serviço pontual (contratação por campanha) 

Remuneração 
bruta 

R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) por campanha 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Serviço 2 Educador Físico 
Perfil 
desejado 

 Ensino superior completo em Educação Física 
 Experiência em atividades voltadas para a terceira idade  

Atividade a 
ser realizada 

Realizar atendimento individualizado dos idosos institucionalizados, avaliando a 
condição física e orientando a prática de atividades respeitando características 
individuais e limites de cada um. 

Especificação  
de serviço 

Serviço prestado durante as campanhas a serem realizadas nas ILPIs (22 campanhas).  
Para cada campanha o serviço compreende: a participação na reunião prévia de 
planejamento da campanha, as atividades do dia da campanha (duração estimada de 
um dia), a participação na reunião de avaliação e a elaboração do relatório. 

Forma de 
contratação 

Serviço pontual (contratação por campanha) 

Remuneração 
bruta 

R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) por campanha 

 

2.2. O serviço a ser realizado por campanha compreende o total de 16 (dezesseis) horas de trabalho, 
incluindo a participação na reunião de planejamento (4 horas), a participação nas atividades a serem 
realizadas nas Instituições de Longa Permanência-ILPI (8 horas) e a participação na reunião de avaliação e 
elaboração do relatório (4 horas). 

2.3. Conforme regra estabelecida pelo Financiador do projeto no Termo de Fomento nº 879019/2018, é 
vedado à Cordial pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos do projeto, salvo 
nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, os profissionais que 
se enquadrarem nesta condição não serão contratados pela instituição, mesmo que logrem aprovação na 
seleção.   

 

3. DA INSCRIÇÃO E DO PROCESSO SELETIVO  
 

3.1. O processo de seleção será composto por 02 (duas) etapas:  

 Inscrição;  

 Análise Documental; 

3.2. A etapa de análise documental será de caráter apenas classificatório, de forma a compor o Banco de 
Currículos do projeto. 

3.3. Para realização da inscrição o candidato deverá entregar envelope no período de 14 à 19 de fevereiro 
de 2019 com os documentos elencados no item 3.4 deste edital. O envelope deverá estar lacrado e 
identificado com o nome completo do candidato, cargo de interesse e referência ao edital de chamamento 
público. A entrega deverá ser realizada de forma presencial na Casa do Coraçãozinho, situada na Avenida 
Ariosvaldo Pereira Cintra, nº 193, Gruta de Lourdes, Maceió no horário de 7:00h às 17:00h. 

3.4. No envelope referido no item 3.3 o candidato deverá incluir, sob pena de desclassificação do processo 
seletivo, os seguintes documentos:  

 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo candidato (modelo próprio, fornecido no 
site: www.soucordial.com.br);  

 Fotocópia da carteira de identidade e CPF;  

 Fotocópia do certificado ou diploma, que comprove a escolaridade e experiência profissional descritas 
no item 2.1, conforme atividade de interesse;  



 
 
 
 

 

 Currículo profissional, impresso e assinado pelo candidato.  

3.5. O candidato deverá preencher inteiramente a ficha de inscrição, haja vista que informações relativas a 
disponibilidade e perfil serão consideradas para a composição do Banco de Currículos. 

3.6. A documentação entregue pelos candidatos não será conferida no ato de entrega, somente pela Banca 
Examinadora posteriormente. Ficará a cargo exclusivamente do candidato a conferência dos documentos a 
entregues a Cordial para a participação neste processo seletivo. 

3.7. A análise documental será realizada com base na documentação entregue no período de inscrição e 
observará o atendimento aos requisitos mínimos previstos neste Edital, considerando a formação, a 
experiência dos candidatos, disponibilidade e perfil desejado. 

 

4. DA FORMAÇÃO DO BANCO DE CURRICULOS, CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

 
4.1. Concluídas as análises, a Cordial formatará um Banco de Currículos classificando os candidatos de 
acordo com a formação acadêmica e a experiência comprovada com a realização de serviços iguais ou 
similares, o perfil profissional, além da conferência de requisitos de disponibilidade e perfil. 

4.2. Durante a vigência do projeto, nas etapas relativas às campanhas a serem realizadas nas ILPIs, a 
Cordial convocará os candidatos considerando a demanda de cada campanha.  

4.3. Os candidatos convocados participarão de entrevista com a área administrativa do projeto e, checados 
os requisitos e a aderência do profissional ao perfil desejado, serão inseridos na equipe técnica do projeto 
para a etapa/fase específica de convocação. 

4.4. Após o atendimento do item 4.3 deste edital, o candidato convocado assinará contrato simplificado de 
prestação de serviço e, após a realização do serviço, deverá apresentar nota fiscal emitida pela Prefeitura 
Municipal de Maceió. O pagamento será efetuado em no máximo 30 dias após a apresentação da nota 
fiscal. 

4.5. Caso o prestador de serviço contratado exerça outras atividades remuneradas, que ensejem o 
recolhimento do teto estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social (INSS), este deverá, no 
momento da apresentação da nota fiscal, informar o fato a Cordial anexando os devidos comprovantes a 
fim de evitar recolhimento de valor superior ao necessário. 

4.6. Os candidatos poderão ser convocados para mais de uma campanha. Esta decisão será realizada pela 
Cordial considerando critérios de desempenho e aderência ao projeto. 

4.7. Será de responsabilidade do candidato convocado o material de uso individual a ser utilizado para a 
realização do serviço. 

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

5.1. É vedado o cometimento a terceiros (subcontratação) da execução dos serviços objeto da seleção;  

5.2. Em caso de desistência do candidato convocado para o serviço, este será substituído pelo candidato 
seguinte constante no Banco de Currículos que apresentar as condições necessárias para a execução dos 
serviços;  

5.3. Os casos omissos serão solucionados pela Fundação Cordial. 

 
Cláudio Fernando Rodrigues Soriano 
Presidente da Fundação Cardiovascular de Alagoas 
07 de fevereiro de 2019 


