
 

 

 
Patos de Minas, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

 

INTIMAÇÃO PAPA PROPOSITURA DE CONTRARRAZÕES. 
 

 

 

   

A Comissão Especial de Licitações- CEL comunica aos proponentes que 
participaram do CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO N ° 1.102/2021 objeto:  
“Contratação de pessoa física ou jurídica para supervisão clínica institucional 
como apoio técnico e no desenvolvimento de ações junto ao Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS-AD III) e Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS II) pertencentes à Diretoria de Serviços Especializados da 
Secretaria Municipal de Saúde”, a interposição de recurso por parte da proponente 
Edna Mara Mendonça. Em virtude disso, nos termos da lei 8666/93 em seu artigo 109 § 
3°está aberto o prazo de 05 dias úteis para apresentação das contrarrazões aos 
interessados. 

Em anexo segue as razões do recurso apresentado: 

 

_____________________________ 

Ana Carolina Magalhães Caixeta 

Secretária Municipal de Saúde – Autoridade Competente 

 

 

 

________________________________ 

Mariana Gonçalves da Costa 

Suplente da C.E.L 



À Equipe da Comissão Especial de Licitações, 

 

Espero que estejam bem. Meu nome é Edna Mara Mendonça, graduada em Terapia 

Ocupacional pela Universidade de Uberaba (2006), doutoranda em Saúde Coletiva (IRR – Fiocruz 

Minas), mestre em Ciências (Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ), pós-graduada lato 

sensu em Gestão de Redes de Atenção à Saúde (ENSP/Fiocruz), Atenção ao usuário de drogas no 

SUS (ESP/MG), Gestão em Saúde Mental (UCAM-Prominas) e Micropolítica da Gestão e Trabalho 

no SUS (UFF). 

Venho, interpor recurso no resultado referente à HABILITAÇÃO ou INABILITAÇÃO do 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO PROCESSO 

N°1.102/2021PROTOCOLO: 154.202/2021, diante do caráter INABILITADA conferido a mim.  

Ao ter identificado anteriormente essa importante demanda, o CREFITO-4 MG iniciou 

interlocução com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) para tratar do assunto 

e encaminhamos um ofício/notificação ao órgão, no dia 1º de março de 2021, no qual solicitamos o 

reexame da Nota Técnica nº 73/SES/SUBPAS-SRAS-DSMAD/2020 e da Resolução SES/MG Nº 

7.168, de 20 de julho de 2020 no sentido de garantir o tratamento isonômico entre os 

profissionais de saúde mental incluindo a categoria profissional de Terapeuta Ocupacional 

dentre as profissões preferenciais. 

 Além disso, iniciou-se junto a SES-MG e/ou seu órgão competente, a emissão de orientação 

para os municípios que receberam ou receberão o subsídio no sentido de incluir a Terapia 

Ocupacional como categoria preferencial, tendo em vista que além dos referidos documentos terem 

sido recepcionados com consternação pela categoria e por este Conselho, os desdobramentos deles 

causam igual desconforto, já que os municípios que estão recebendo o incentivo financeiro de custeio 

destinado à realização de supervisão clínico-institucional nos Centros de Atenção Psicossocial da 

Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais, estão realizando processos seletivos ou 

equivalentes com a respectiva exclusão da Terapia Ocupacional como categoria preferencial. 

No dia 31 de março de 2021 o CREFITO-4 e todos os terapeutas ocupacionais do estado, a 

resposta da SES-MG que explicou que a "listagem de categorias profissionais se baseou apenas 

nas categorias presentes em maior número na Rede de Atenção Psicossocial de Minas Gerais, 

assim não tem como objetivo a exclusão de nenhuma categoria profissional de saúde de nível 

superior nos processos seletivos", e informou que as informações seriam repassadas aos municípios, 

já que, conforme dito, "é de fundamental importância que todos sejam considerados para 

seleção, sem distinção apenas pela categoria a qual pertencem. Destacamos que é necessário, 

como indica o restante da nota em questão, bem como a resolução que os demais requisitos, 



como experiência e formação adequada, sejam colocados em primeiro plano na avaliação da 

seleção". 

No caso do processo seletivo de Patos de Minas, acredito ter havido uma interpretação 

equivocada do texto da Nota Técnica nº 73/SES/SUBPAS-SRAS-DSMAD/2020 e da Resolução 

SES/MG Nº 7.168, de 20 de julho de 2020, onde se lê: 

Orientações acerca dos critérios a serem considerados para a contratação do Supervisor 

Clínico Institucional:  

-A Supervisão Clínico-Institucional deverá ser realizada por profissional com formação em Saúde 

Mental externo ao quadro de funcionários dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com 

comprovada habilitação teórica e prática no campo da Saúde Coletiva, preferencialmente das 

seguintes categoriais profissionais: 

I – médico; 

II – médico psiquiatra; 

III – psicólogo; 

IV – enfermeiro e 

V – assistente social. 

Nesse caso, houve exclusão das demais categorias profissionais, como é a questão do 

profissional terapeuta ocupacional.  

Ainda assim, solicito recurso junto a Prefeitura de Patos de Minas para considerar meu 

percurso profissional e acadêmico e não somente a formação inicial.  

Por fim, segue para fins de compartilhamento as publicações acerca do tema em nas redes 

sociais do CREFITO 4: 

 

Instagram: https://www.instagram.com/p/COK3zE_J2HA/ 

Facebook: https://is.gd/FBk219 

Site: https://is.gd/HeP1EA 

 

Atenciosamente,  

 

Edna Mara Mendonça 

Terapeuta Ocupacional 

CREFITO4-10370TO  

 

 

https://www.instagram.com/p/COK3zE_J2HA/
https://is.gd/FBk219
https://is.gd/HeP1EA
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