
EDITAL Nº 0001/2019 

EDITAL  PARA  A  ELEIÇÃO  DA  DIRETORIA  CLÍNICA  MÉDICA  DA

FUNDAÇÃO  DE  ENSINO  E  PESQUISA  DE  UBERABA  –  FUNEPU  PARA

ATUAÇÃO  NAS  UNIDADES  DE  PRONTO  ATENDIMENTO-  UPA  SÃO

BENEDITO E UPA PARQUE DO MIRANTE.

O Presidente  da  Fundação  de  Ensino  e  Pesquisa  de

Uberaba, no uso de suas atribuições legais, convoca: os

prestadores  de  serviços  médicos  contratados,  bem

como aqueles profissionais médicos que fazem parte

do  seu  quadro  de  pessoal  para  comporem  a

DIRETORIA CLINICA MÉDICA DAS UPAS UPA

SÃO  BENEDITO  E  PARQUE  DO  MIRANTE,

conforme  calendário  e  nos  termos  do  Regulamento

publicado a seguir que será organizada e dirigida pela

Comissão Eleitoral.

1.    DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1. No uso de suas atribuições e cumprindo o disposto na Resolução CFM 2.152/2016

e  Resolução  Plenária  CRMMG 317/2009  vê-se  a  necessidade  da  ELEIÇÃO  DA

DIRETORIA  CLINICA  MÉDICA  nas  UNIDADES  DE  PRONTO

ATENDIMENTO- UPAS 24 HORAS: UPA SÃO BENEDITO E PARQUE DO

MIRANTE.

2.   DA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA CLÍNICA MÉDICA      

2.1 A  candidatura  para  a  Diretoria  Clínica deverá  ser  feita  por  meio  de  chapa

composta pelo Diretor Clínico e Vice-Diretor Clínico.

2.2 Em cumprimento  às  referidas  Resoluções,  a  escolha  dos  membros  da  Diretoria

Clínica será feita mediante eleição direta, dela participando os médicos que realizam



plantões no estabelecimento, inscritos e em situação regular com o Conselho Regional

de Medicina.

2.3 Os candidates deverão se inscrever como ato de voluntariedade e não rentabilidade

para a função de Diretor Clinico.

3. ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA CLÍNICA MÉDICA

 3.1  Conforme consta na RESOLUÇÃO CFM nº 2.147/2016:

• Capítulo IV DO ALCANCE DAS ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR CLÍNICO em

seu Art.  4º  cita  que  o diretor  clínico é o  representante  do corpo clínico do

estabelecimento  assistencial  perante  o  corpo  diretivo  da  instituição,

notificando ao diretor técnico sempre que for necessário ao fiel cumprimento

de suas atribuições. 

• Parágrafo  único.  O diretor  clínico  é  o  responsável  pela  assistência  médica,

coordenação  e  supervisão  dos  serviços  médicos  na  instituição,  sendo

obrigatoriamente eleito pelo corpo clínico. 

4.    COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA CLÍNICA MÉDICA:  

Conforme consta na RESOLUÇÃO CFM nº 2.147/2016:

• No seu Art. 5º SÃO COMPETÊNCIAS DO DIRETOR CLÍNICO: 

• I)  Assegurar  que  todo  paciente  internado  na  instituição  tenha  um  médico

assistente;

• II) Exigir dos médicos assistentes ao menos uma evolução e prescrição diária de

seus pacientes, assentada no prontuário; 

• III)  Organizar  os prontuários  dos pacientes  de acordo com o que determina as

Resoluções CFM nº 1.638/2002 e nº 2.056/2013; 

• IV)  Exigir  dos  médicos  plantonistas  hospitalares,  quando  chamados  a  atender

pacientes  na  instituição,  o  assentamento  no  prontuário  de  suas  intervenções

médicas com as respectivas evoluções;

• V) Disponibilizar livro ou meio digital para registro de ocorrências aos médicos

plantonistas;



• VI) Determinar que, excepcionalmente nas necessidades imperiosas com risco de

morte  que possam caracterizar  omissão de socorro,  os  médicos  plantonistas  de

UTIs e dos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência Médica não sejam

deslocados para fazer atendimento fora de seus setores.

 5. DEVERES E DIREITOS  DA DIRETORIA CLINICA MÉDICA:  

Conforme consta na RESOLUÇÃO CFM nº 2.147/2016:

No Capítulo V DOS DEVERES DA DIREÇÃO CLÍNICA no Art. 6º SÃO DEVERES

DO DIRETOR CLÍNICO:

• I) Dirigir e coordenar o corpo clínico da instituição;

• II) Supervisionar a execução das atividades de assistência médica da instituição,

comunicando ao diretor técnico para que tome as providências cabíveis quanto às

condições  de  funcionamento  de  aparelhagem  e  equipamentos,  bem  como  o

abastecimento de medicamentos  e  insumos necessário  ao fiel  cumprimento das

prescrições clínicas, intervenções cirúrgicas, aplicação de técnicas de reabilitação e

realização  de  atos  periciais  quando  este  estiver  inserido  em  estabelecimento

assistencial médico;

• III)  Zelar  pelo  fiel  cumprimento  do  Regimento  Interno  do  Corpo  Clínico  da

instituição; 

• IV)  Supervisionar  a  efetiva  realização  do  ato  médico,  da  compatibilidade  dos

recursos  disponíveis,  da garantia  das  prerrogativas  do profissional  médico e da

garantia de assistência disponível aos pacientes;

• V)  Atestar  a  realização  de  atos  médicos  praticados  pelo  corpo  clínico  e  pelo

hospital sempre que necessário; 

• VI) Incentivar a criação e organização de centros de estudos, visando à melhor

prática da medicina;

• VII) Recepcionar e assegurar, aos estagiários (acadêmicos e médicos) e residentes

médicos,  condições  de  exercer  suas  atividades  com  os  melhores  meios  de

aprendizagem, com a responsabilidade de exigir a sua supervisão.

 No Capítulo V DOS DEVERES DA DIREÇÃO CLÍNICA no Art. 6º DOS DIREITOS

DA DIREÇÃO CLÍNICA



• Art.  7º É assegurado ao diretor  clínico dirigir as assembléias do corpo clínico,

encaminhando  ao  diretor  técnico  as  decisões  para  as  devidas  providências,

inclusive quando houver indicativo de suspensão integral ou parcial das atividades

médico-assistenciais por faltarem as condições funcionais previstas na Resolução

CFM nº 2056/2013, em consonância com disposto no artigo 20 e parágrafos desse

mesmo dispositivo.  É,  ainda,  direito  do  diretor  clínico comunicar  ao  Conselho

Regional de Medicina e informar, se necessário, a outros órgãos competentes.

RIÇÕES DOS CANDIDADOS

6.   INSCRIÇÕES DOS CANDIDADOS

6.1. As inscrições serão realizadas no período de  05/08/2019 a 10/08/2019 na sala da

Qualidade da UPA SÃO BENEDITO e PARQUE DO MIRANTE.

6.2  Na UPA SÃO BENEDITO a sala localiza ao lado da Central de esterilização –

CME,  dentro  da  sala  de  ARQUIVO,  andar  térreo.  Nos  horários  de  07:30  às

11:30H e das 13:00h as 17 horas. NA UPA PARQUE DO MIRANTE a sala localiza

dentro da SALA DO SUS FÁCIL no horários de 07:30 às 11:30h.

6.3. Os médicos interessados deverão se inscrever por Chapas contendo o diretor

clínico e o vice diretor clínico.

6.4.  Não podem se candidatar  membros de  diretoria  de  órgãos  de  classe  e  também

Diretor / Chefe /RT da Instituição. 

6.5.  Recebidas  as  inscrições,  a  Comissão  Eleitoral  analisará  o  preenchimento  dos

requisitos necessários e fará a divulgação da lista dos nomes dos candidatos inscritos.  A

comissão eleitoral foi designada pela  PORTARIA 06/2019 de 03 de julho de 2019,

disponível para acesso no site da FUNEPU.

6.6. Os candidatos deverão apresentar a documentação exigida (item 6.7)  em duas vias

que serão rubricadas por um membro da Comissão, ficando uma cópia com a Comissão

e a outra com o candidato.

6.7. Os Candidatos ao pleito devem apresentar os seguintes requisitos: Ter registro

no CRM, Estar em situação regularizada junto ao CRM; 

6.8.  Eventuais  impugnações  deverão  ser  dirigidas  a  Presidente  da  Comissão

Eleitoral, protocoladas das 08 as 13 horas, no setor da QUALIDADE, em qualquer

das UPAS.

6.9. A Comissão Eleitoral proferir julgamento, deferindo ou indeferindo o pedido de

impugnação até 2 dias úteis após a solicitação.



7.   CAMPANHA ELEITORAL

7.1. Os  candidatos  poderão  distribuir  panfletos,  cartazes  e  faixas  com o  nome  das

Chapas, somente com a autorização da Comissão Eleitoral e gerência local, em locais

apropriados.  É expressamente  proibido colar  cartazes  nas  dependências  externas  das

unidades de saúde e no seu entorno. 

7.2.  Nos  locais  de  votação  somente  poderão  permanecer  membros  da  Comissão

Eleitoral previamente indicados e registrados pelos candidatos, na citada Comissão.  A

nomeação  dos  mesmos  serão  divulgados  através  de  ato  normativo  próprio  e

publicado no portal da transparência da FUNEPU no mesmo dia do edital.

8.   DAS ELEIÇÕES

8.1. A eleição será realizada no dia 27/08/2019 (terça-feira) dos horários: 06:00-

09:00 e das 18:00-20:00, ajustado o horário para contemplar funcionamento de

três turnos subsequentes, manhã, tarde e noite.

8.2 A votação será realizada no Hall ao lado do registro de ponto de cada UPA.

8.3. A votação se fará por meio manual através de cédulas próprias. 

8.4. O voto será secreto, pessoal e intransferível. 

8.5. Não serão computados os votos de cédulas rasuradas ou que contiverem qualquer

vício, inclusive que possibilite a violação do sigilo do voto. 

8.6. Nos locais de votação será apresentada uma lista com nome dos eleitores, sendo

que o número de votos em cada urna deverá ser compatível com a lista de assinaturas

dos eleitores.

8.7. Os votos de urnas consideradas violadas não serão contabilizados.

8.8. A urna ao final do primeiro dia de votação será lacrada na presença dos fiscais

representantes das chapas e da Comissão Eleitoral, acondicionada na sala da Qualidade

de cada UPA, ficando sob inteira guarda e responsabilidade da citada Comissão. 

A FUNEPU terá direito a indicação de 01 (um) fiscal  para acompanhar as urnas de

votação,  por  meio  de  ofício  à  comissão  eleitoral,  protocolado  no  mesmo local  das

inscrições, até 5 (cinco) dias antes da eleição.

9.  DO DIREITO DE VOTO 



9.1.  Os eleitores DEVERÃO SER MÉDICOS E deverão votar em apenas um chapa de

sua preferência.

9.2.  Os eleitores em gozo de férias ou licença poderão votar.

9.3.  Os  eleitores  tanto  servidores  efetivos  quanto  os  contratados  pela  própria

instituição ou outro vínculo e que estejam alocados na UPA poderão votar PARA

A DIRETORIA CLINICA,  desde que sejam MÉDICOS.  Os eleitores  além das

condições  elencadas  no  item  9.1,  deverão  como  condições  de  votação  realizar

plantões  na  Unidade de  Pronto  Atendimento.  A condição  de  administrador de

empresa  não legitima  a  condição  de  eleitor,  a  mesma somente  será  exercida  a

partir do plantão outrora efetivado dento da Unidade

10.      DA APURAÇÃO DOS VOTOS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

10.1. O encerramento da votação será no dia 27 DE AGOSTO DE 2019, às 20

horas. 

10.2. A apuração dos votos será manual no dia 28 de AGOSTO DE 2019 às 08:00h.

E a divulgação dos resultados se dará no próximo dia útil subseqüente. Em sessão

pública ou na sala da Qualidade e no mural próximo ao ponto. 

10.3.  Os pedidos de recursos acontecerão  no dia 29 DE AGOSTO DE 2019.  A

análise dos recursos será no dia 30 DE AGOSTO DE 2019. 

10.4.  A divulgação dos eleitos pós-recursos será no dia 02 DE SETEMBRO DE

2019. A Eleição somente terá legitimidade se o número de votantes for, no mínimo,

a metade mais um, dos profissionais MÉDICOS da instituição.

10.5. Em caso  de empate,  o  desempate  se dará  de acordo  com o maior  tempo de

registro do profissional no CRM-MG entre os candidatos, caso persista o empate será

considerado o maior tempo de exercício dos membros respectiva Chapa na Instituição.

11. DA POSSE 

11.1. Compete AO DIRETOR CLINICO ATUAR ATÉ O FIM DE CONTRATO.

Sobre AFASTAMENTO: Conforme consta na RESOLUÇÃO CFM nº 2.147/2016- no

seu Art. 10: Em caso de afastamento ou substituição do diretor técnico ou do diretor



clínico em caráter definitivo, aquele que deixa o cargo tem o dever de imediatamente

comunicar tal fato, por escrito e sob protocolo, ao Conselho Regional de Medicina.

Parágrafo único.  A substituição do diretor afastado deverá ocorrer imediatamente,

obrigando o diretor que assume o cargo a fazer a devida notificação ao Conselho

Regional de Medicina, por escrito e sob protocolo. Art. 11. É obrigatório o exercício

presencial da direção técnica e da direção clínica.

11.2 A vigência da comissão se restringe apenas ao tempo em que a FUNEPU está

como gestora da unidade.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Sobre  a  TITULAÇÃO  PARA  O  EXERCÍCIO  DA  DIREÇÃO  TÉCNICA  E

DIREÇÃO CLÍNICA no seu  Art.  9º  Será  exigida  para  o  exercício  do  cargo  ou

função de diretor clínico ou diretor técnico de serviços assistenciais especializados a

titulação em especialidade médica correspondente, registrada no Conselho Regional de

Medicina (CRM). SGAS 915 Lote 72 | CEP: 70390-150 | Brasília-DF | FONE: (61)

3445 5900 | FAX: (61) 3346 0231| http://www.portalmedico.org.br § 1º Supervisor,

coordenador,  chefe ou responsável por serviços assistenciais especializados deverão

possuir título de especialista na especialidade oferecida pelo serviço médico, com o

devido  registro  do  título  pelo  CRM, e  se  subordinam ao  diretor  técnico  e  diretor

clínico em suas áreas respectivas, não se lhes aplicando a limitação prevista no caput

do artigo 8º

Não poderão  integrar as  Comissões  de  Ética  Médica  os  médicos que  exercerem

cargos  de  direção  técnica,  clínica  ou  administrativa da  instituição  e  os  que  não

estejam  quites  com  o  Conselho  Regional  de  Medicina.  São  inelegíveis  para  as

Comissões de Ética Médica os médicos  que não estiverem quites com o Conselho

Regional  de  Medicina,  bem  como  os  que  tiverem  sido  apenados  eticamente  nos

últimos 8 (oito) anos, com decisão transitada em julgado no âmbito administrativo,

ou  que  estejam  afastados  cautelarmente  pelo  CRM.”  (Resolução  CFM

2.152/2016).“Art.  8º  -  Ao médico  será  permitido assumir  a  responsabilidade,  seja

como Diretor Técnico, seja como Diretor Clínico,  em duas instituições públicas ou



privadas,  prestadoras  de  serviços  médicos,  mesmo  quando  tratar-se  de  filiais,

subsidiárias ou sucursais da mesma instituição.” (Resolução CFM 2.147/2016)

As Resoluções CFM 2.152/2016, 2.147/2016 e CRMMG 317/2009 dispõem sobre as

atribuições,  competência  e  funcionamento  da  Comissão  de  Ética  Médica  e

Diretoria Clínica, as quais podem ser consultadas na internet. 

Em nenhuma hipótese será considerado aos empregados, associados ou sócios de

cada uma das partes qualquer vínculo empregatício com a outra parte, cabendo a

cada um dos signatários  deste edital,  a  responsabilidade única e  exclusiva pelo

recolhimento  dos  encargos  trabalhistas  e  previdenciários  dos  seus  respectivos

empregados e/ou terceiros contratos

13. ANEXOS

13.1. Fazem parte deste instrumento convocatório os anexos:

13.1.2 ANEXO – I – Cronograma Previsto; 

CRONOGRAMA
EVENTOS BÁSICOS DATAS 

Publicação do edital. 03/07/2019
Inscrições. 05/08/2019 a 10/08/2019
Eleição  27/08/2019
Divulgação da relação dos candidatos eleitos 29/08/2019
Recurso contra o resultado 30/08/2019

Resultado pós recurso 02/09/2019


