
 

 

 
 

Foi realizada no dia 20 de maio de 2014, a reunião ordinária do Conselho 
Deliberativo da EPSJV. 

 
 

1 – Informes 
 
Atualização da situação sobre o contrato de terceirização dos 
trabalhadores da gestão 
A Direção da EPSJV fez um histórico do processo de licitação para a nova empresa 
que irá fazer a terceirização dos trabalhadores de Gestão da Escola. O pregão teve 
início no dia 24 de março, com 38 participantes. As três primeiras colocadas 
inicialmente foram eliminadas – a primeira pediu desligamento; a segunda foi 
desclassificada porque encaminhou a proposta e a documentação com CNPJ de 
empresas diferentes; e a terceira pediu para sair porque não apresentou os 
documentos solicitados. O IPPP, que estava em quarto lugar, foi declarado 
vencedor. 
 
Duas outras empresas, Abradecont e Sindicom, que também participam do pregão, 
entraram com recurso contra o resultado. O recurso da Sindicom foi indeferido e o 
da Abradecont, que questiona o balanço patrimonial do IPPP, ainda está sendo 
analisado.  
 
A EPSJV solicitou auxílio à Procuradoria da Fiocruz e ao setor de contabilidade da 
Dirad para analisar o recurso, mas as análises ainda não foram conclusivas. Com 
isso, a Escola decidiu suspender o pregão, sem cancelar, e solicitou que a 
Abradecont e o IPPP apresentem seus argumentos. Até o dia 26 de maio, a EPSJV 
vai analisar os novos documentos e tomar uma decisão. 
 
No momento, estão em aberto três opções: manter o IPPP como vencedor do 
pregão, desclassificar o IPPP e chamar a empresa seguinte ou cancelar o pregão. 
 
No dia 21 de maio, será realizada uma reunião com os trabalhadores terceirizados 
no contrato da Gestão para que a Direção da EPSJV possa esclarecer as dúvidas 
dos profissionais sobre o processo de licitação. 
 
Edital do Ministério da Saúde de apoio a material didático e cursos 
Está aberto o Chamamento Público nº 5, do Ministério da Saúde, com prazo até o 
dia 26 de maio, para receber propostas de cursos e materiais didáticos na área de 
Vigilância em Saúde. 
 
Provoc  
No dia 22 de maio, será realizada a Jornada de Vocação Científica do Provoc (Etapa 
Iniciação) e a Sessão de Painéis da Etapa Avançado. 
 
Eleição 
Ieda Barbosa (Lavsa) foi eleita para integrar a Comissão Eleitoral do Sindicato dos 
Enfermeiros.  
 
 
 
 



2 – Definição dos critérios de terceirização a partir dos encaminhamentos 
da CTGDI 
 
Foram aprovados pelo CD EPSJV os critérios  de prioridade  para terceirização dos 
25 primeiros docentes da EPSJV que atualmente recebem bolsas Fiotec. Os critérios 
são:  
 
1 – Incorporação de profissionais dos laboratórios que receberão concursados de 
substituição, dentro do perfil da vaga, no concurso de 2014; 
2 – Incorporação de profissionais dos laboratórios que receberão concursados de 
expansão (aprovados), dentro do perfil da vaga do concurso 2014; 
3 – Incorporação de profissionais por antiguidade na Escola que hoje se encontram 
vinculados ao projeto Fiotec, priorizando aqueles que só possuem este vinculo. 
 
 
A lista dos 25 docentes será apresentada ao CD EPSJV para aprovação. 
 
Os docentes que não forem terceirizados a partir de 1º de julho, serão incluídos na 
terceirização a partir de 1º de dezembro. Depois disso, não haverá mais docentes 
com bolsas permanentes na Escola. 
 
Em função dos critérios apreciados pelo CD EPSJV, foi reapresentada pelo Lateps a 
demanda de não fazer a substituição para o perfil aprovado para o concurso com 
um dos docentes de seu quadro que serão terceirizados. Foi lembrado por vários 
membros do Conselho que essa demanda é contrária à deliberação do próprio CD 
de que as substituições seriam assumidas pelos laboratórios, tendo alguns deles 
aberto mão de vaga no concurso por entenderem que não poderiam cumprir esta 
decisão. A Direção em acordo com o CD encaminhou que no momento oportuno 
serão avaliadas as demandas em desacordo com os critérios aprovados que 
balizaram a distribuição das vagas e serão feitos os devidos encaminhamentos. 
 
3 – Encaminhamento à questão das demandas dos laboratórios e setores 
de contratação de terceirizados  
 
A Direção vai encaminhar para todos os setores da Escola, até o dia 30 de maio, 
um formulário para que sejam informadas as demandas de contratação de 
trabalhadores. Os formulários devem ser preenchidos e devolvidos até o dia 13 de 
junho.  
 
Atualmente, a Direção tem 51 demandas, mas é necessário que elas sejam 
atualizadas e justificadas para que sejam criados critérios de contratação. 
 
A Direção também vai solicitar aos laboratórios que informem, até 13 de junho, 
sobre a execução de seus projetos. Quando for possível, algumas contratações 
temporárias serão feitas com recursos de projetos que tenham disponibilidade 
financeira. 
 
 
4 – Organização e abertura do debate interno acerca do documento em 
consulta pública ‘Estudo de aperfeiçoamento das carreiras Fiocruz’ 
 
Sheila Hansen (VDGDI), que faz parte do GT da Asfoc-SN que discute o Plano de 
Carreira da Fiocruz, fez uma apresentação para o CD EPSJV sobre o assunto.  
 
Em uma audiência pública, a Fiocruz apresentou sua proposta para mudanças no 
Plano de Carreira. O documento está em consulta pública até o dia 30 de maio. 
 



A proposta é estruturada em quatro eixos: Estímulo à evolução funcional; 
Mudanças na concessão de RT e GQ; Incorporação da GDACTSP ao Vencimento 
Básico; e Dedicação exclusiva. 
 
A ReprePoli irá marcar uma reunião com os trabalhadores da Escola para discutir o 
assunto. Em junho, a Asfoc-SN vai promover debates sobre o tema.  


