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Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - - - R$ 6.000,00 

Total da Unidade 03 - - - - - - - - - - R$ 6.000,00 

Unidade 04 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   

Sub-Unidade 00 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   

2.04.00.08.244.0042.2.0076-100 - 3.3.90.39.00 ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES - PISO MINEIRO - - - - - R$ 1.300,00 

Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - R$ 1.300,00 

Total da Unidade 04 - - - - - - - - - R$ 1.300,00 

Total da Instituição 02 - - - - - - - R$ 16.800,00 

Total Geral Acrescido - - - - - R$ 16.800,00 

  

Art. 2 - Para atender o que prescreve o artigo anterior, será utilizada como fonte de recurso: ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES do Orçamento do 

Munícipio na forma do paragrafo 1°, inciso I a IV do artigo 43 da Lei Federal 4.320. 

  
Orgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA   

Unidade 02 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA   

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA   

2.02.00.12.122.0015.2.0179-101 - 3.3.90.39.00 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - - - - - R$ 2.000,00 

2.02.00.12.365.0017.2.0079-101 - 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA - - - - - R$ 5.000,00 

Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - - R$ 7.000,00 

Total da Unidade 02 - - - - - - R$ 7.000,00 

Unidade 05 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO   

Sub-Unidade 00 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO   

2.05.00.27.813.0027.1.0036-100 - 3.3.90.39.00 CONSERVAÇÃO DE ÁREAS POLIESPORTIVAS - - - - - R$ 6.000,00 

2.05.00.27.813.0027.1.0036-100 - 4.4.90.51.00 CONSERVAÇÃO DE ÁREAS POLIESPORTIVAS - - - - - R$ 1.300,00 

2.05.00.27.812.0037.2.0033-100 - 4.4.90.52.00 MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL - - - - - R$ 2.500,00 

Total da Sub-Unidade 00 - - - - - - - - - R$ 9.800,00 

Total da Unidade 05 - - - - - - - - R$ 9.800,00 

Total da Instituição 02 - - - - - - - - R$ 16.800,00 

Total Geral Anulado - - - - - - - - R$ 16.800,00 

  

Art. 3 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Prefeitura Municipal de ARGIRITA, 30 de Agosto de 2021 

  

ALEX ANDRADE ANZOLIN 
Prefeito Municipal 

CPF: 954.861.436-72 

Publicado por: 
Silvio Pedro do Carmo Junior 

Código Identificador:FB40C6A2 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 

AUTORIZAÇÃO PREVIA PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

AUTORIZAÇÃO PREVIA PARA REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS - Secretaria Municipal de Saúde 

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2021 

Em razão de inafastável necessidade do serviço e em atendimento ao que estabelece o Artigo 180, § 1º, da Lei Complementar nº 009/1992, fica 

autorizada a realização de horas extras pelos servidores abaixo relacionados: 

  

MATRÍCULA 
NOME DO 

SERVIDOR 

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO A SER 

EXECUTADO E EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA A 

ATIVIDADE EXTRAORDINÁRIA; 

DESCRIÇÃO DO RISCO DE PREJUÍZO EM CASO DE SOBRESTAMENTO 

DA ATIVIDADE ATÉ QUE POSSA SER EXECUTADA EM JORNADA 

DIÁRIA REGULAR SUBSEQUENTE 

EXPOSIÇÃO PRÉVIA DO 

PERÍODO ESTIMADO PARA A 

REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

EXTRAORDINÁRIO 

99017522 
ADELINA DA 

SILVA BARBOSA 

Exercerá função de enfermeiro no CAPS AD III, em 

substituição a extensão de carga horária e conforme 

determinação do COREN/MG. 

O CAPS AD III possui apenas um enfermeiro por escala de trabalho e a ausencia 

deste profissional inviabiliza o atendimento de enfermagem na unidade, 

comprometendo a assistêencia da população de referência. Registra-se também 

que, por força de disposição legal, os técnicos de enfermagem não podem atuar 

sem a supervisão de um profissional enfermeiro. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035072 
ADELINO JOSÉ 

DOS SANTOS 

Desinfecções com aparelho termonebulizador (quartenário de 

amônia) e trabalho aos sábados e durante semana na triagem 

da vacinação COVID no Centro Administrativo. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de higiene sejam mantidos a fim 

de impedir a propagação do vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é altamente 

recomendável que realize a desinfecção preventiva de ambientes e suas 

superfícies para assim promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19).A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97024643 
ADELSON JOÃO 

DA SILVA 
Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio 01/09/2021 a 30/09/2021 

99021336 
ADEMIR JOÃO 

BOTELHO 
Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo a central de vacinas e alta hospitalares 01/09/2021 a 30/09/2021 

99023080 
ADRIANA DE LIMA 

ALVES 

Triagem da vacinacao de COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97036897 

ADRIANA 

GERMANA DE 

CARVALHO 

Exercerá as funções típicas da enfermagem na coordenadoria 

do SERSAM em substituição a extensão de carga horária 

A urgência possui apenas um enfermeiro por turno e a ausência de um triagista 

inviabiliza o atendimento na unidade, comprometendo a assistência da 

população. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99015378 

ADRIANA 

GONÇALVES 

MANCO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99022620 ADRIANO MENDES Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio 01/09/2021 a 30/09/2021 

98014486 
ALDA ALVES DA 

SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99037262 ALEFF MARTINS Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 
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DE MEDEIROS 

REIS 

99015368 
ALEX MARCELINO 

BORGES 
Campanha de vacinação antirrábica animal 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 
Dias 25 e 26/09/21 

99031139 

ALEXANDRE 

AUGUSTO JABER 

RAPOSO 

Exercerá as funções de Coordenação no Drive Thru do 

Divinopolis Clube, trabalhando na triagem , no atendimentio 

ao cidadão, relização do cartão sus 

Vacinação de Covid 19 prioridade, Equipe completa para não ter prejuizo do 

serviço e sobrecarga da equipe 
01/09/2021 ao dia 30/09/2021 

97013889 

ALEXSANDRO 

RODRIGUES 

SALVINO 

RONDA NA CENTRAL DE VACINA AOS SÁBODOS E 

DOMINGOS 
PERDAS DE VACINAS E ROUBO DE EQUIPAMENTOS 

04, 05, 06, 07, 11, 12, 18, 19, 25 E 

26/09/2021 

99035404 

ALICIA 

RAIMUNDA DE 

OLIVEIRA 

Técnica de enfermagem atendimentos de enfermagem de 

urgência e emergência e atendimentos sindromes gripais/ 

covid 

Enfrentamento da covid-19 set/21 

99023082 

ALINE APARECIDA 

DE ANDRADE 

BRAGA 

s Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacina agendadas(covid-19). 

A campanha de vacinação animal. contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035623 

ALINE DA 

CONCEIÇÃO 

ALVES MIRANDA 

ASB, Exerce função nos drives de vacinação contra o 

COVID, trabalha na triagem no atendimento ao cidadão. 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e em divinópolis não é 

diferente, neste sentido os drives de vacinação da cidade oferecem um serviço 

organizado e de excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais que os 

compõe. Por este motivo é nescessário que os drives trabalhem com equipe 

completa, tornando indipensável a atuação deste profissional. 

01/09/2021 A 30/09/2021 

99037206 
ANA CAROLINA 

DA SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99036599 
ANA CLARA MAIA 

DE CARVALHO 

Médico de estratégia de Saúde da Família, exerce função nos 

finais de semana como plantonista em unidade de saúde. 

o COVID 19 é uma doença que assola todo mundo, neste sentido várias 

estratégias vem sendo adodatas com intúito de controlar a pandemia, neste 

sentido se faznescessário aumentar os atendimento médicos na cidade, inclusive 

finais de semana e feriados a fim de assistir da melhor forma toda a população. 

01/09/2021 A 30/09/2021 

99021538 

ANA CLAÚDIA 

ARAÚJO 

QUADROS 

plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

99024773 
ANA CRISTINA 

BORGES 

Execerá suas funções mantendo a organização das filas para 

vacinação contra covid-19, conferencia dos documentos, e 

atualização das carteirinhas de cadastro para vacinação. 

Na esf buriti têm quatro agentes comunitários de saúde sendo aos sábados não 

implicará em prejuizo para equipe, tendo em vista que se essas horas serão pagas 

em pécunia ao servidora. 

Nos sábados do mes de 

setembro/2021 podendo ser nos 

drives: (divinopolis clube, prefeitura 

ou do nitéroi), que solicitarem a 

servidora. 

98014505 

ANA MARIA 

PEDROSA SILVA 

PINTO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99025033 
ANDERSON ALVES 

DE MORAIS 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99014877 
ANDERSON DE 

CASTRO MOURA 
Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo a vacinação domiciliar e plantão alta hospitalar 01/09/2021 a 30/09/2021 

97034711 

ANDREZA 

GERMANO SOUZA 

GOIS 

Coordenadora do CREVISA 
É imprescindível a presença da coordenação em tempo integral no setor, para 

acompanhamento e gerenciamento das atividades 
De 01 a 30/09/2021 

99019788 

ANDREZA 

MEDEIROS DE 

OLIVEIRA 

Exercerá as funções típicas da enfermagem na coordenadoria 

do SERSAM em substituição a extensão de carga horária 

A urgência possui apenas um enfermeiro por turno e a ausência de um triagista 

inviabiliza o atendimento na unidade, comprometendo a assistência da 

população. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035715 
ANGÉLICA SILVA 

SALES 

ACS deslocada para a vacinação no divinóplis clube uma vez 

na semana e fazendo apenas uma hora de almoço devido o 

alto fluxo da vacinação. 

A ausencia dos ACS nos drives atrasa e dificulta o processo da vacinação, como 

por exemplo o aumento das filas de espera. Por isso faz se necessário e pertinente 

a presença dos mesmo neste serviço. 

Enquando durar a vacinação do 

Drive Thru 

99014900 
ANGELO BRUNOW 

JUNIOR 
plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

99035132 
ANNA GABRYELA 

SOUSA DUARTE 

Exercerá a função de vacinador no Drive Thru de vacinação 

contra Covid-19 

O trabalho desses profissionais é essencial para o pleno funcionamento do Drive 

Thru de vacinação contra Covid-19. 
01/09/2021 ao dia 30/09/2021 

99015521 

ANTONIA D`ARC 

GOÇALVES DA 

FONSECA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99022683 

ANTONIO 

CAMARGO DA 

SILVA 

Campanha de vacinação antirrábica animal 
A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 
Dias 25 e 26/09/21 

97036390 
ANTONIO CARLOS 

DE ARAUJO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

97013897 
ANTONIO 

FONSECA FILHO 
Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo ao SAD, serviço de atenção domiciliar e altas hospitalares 01/09/2021 a 30/09/2021 

97014397 
ANTÔNIO PEDRO 

RIBEIRO 
RONDA NO DRIVE THRU NO BOM PASTOR 

ROUBO DE MATERIAIS E DANOS NA EXTRUTURA DO POSTO DE 

VACINAÇÃO 

04, 05, 06, 07, 11, 12, 18, 19, 25 E 

26/09/2021 

99036810 
ARTUR BASTOS 

DE AGUIAR 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99036822 
BRUNA IRACEMA 

GONÇALVES 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035624 

BRUNA IZABELY 

GONCALVES 

SILVA 

Diante da pandemia da COVID e a necessidade de acelerar a 

vacinação, a presença dos enfermeiros na aplicação das 

vacinas é fundamental. 

A ausencia do enfermeiro nos pontos de vacinação impossibilita o processo de 

aplicação das doses. 

Enquando durar a vacinação do 

Drive Thru 

99035769 
BRUNA RAFAELA 

RODRIGUES 

ACS, Exerce função nos drives de vacinação contra o 

COVID, trabalha na triagem no atendimento ao cidadão. 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e em divinópolis não é 

diferente, neste sentido os drives de vacinação da cidade oferecem um serviço 

organizado e de excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais que os 

compõe. Por este motivo é nescessário que os drives trabalhem com equipe 

completa, tornando indipensável a atuação deste profissional. 

01/09/2021 A 30/09/2021 

99020879 
BRUNO DE ASSIS 

RODRIGUES 

Exercerá função de enfermeiro no CAPS AD III, em 

substituição a extensão de carga horária e conforme 

determinação do COREN/MG. 

O CAPS AD III possui apenas um enfermeiro por escala de trabalho e a ausencia 

deste profissional inviabiliza o atendimento de enfermagem na unidade, 

comprometendo a assistêencia da população de referência. Registra-se também 

que, por força de disposição legal, os técnicos de enfermagem não podem atuar 

sem a supervisão de um profissional enfermeiro. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97034770 
CALAZANS 

CAETANO 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em unidades de 

Saúde ,estabelecimentos de Saúde e repartições públicas.Por 

ser uma aplicação de produto quimico (quartenário de 

amônia) é realizada após o expediente de trabalho.Campanha 

de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 

26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de higiene sejam mantidos a fim 

de impedir a propagação do vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. , Para manter os serviços essenciais, é altamente 

recomendável que realize a desinfecção preventiva de ambientes e suas 

superfícies para assim promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-19). 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035408 

CAMILA DE 

CASSIA VIANA 

SILVA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99023744 

CAMILA 

FERREIRA 

RODRIGUES 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99015382 
CAMILO LELIS DE 

FREITAS SILVA 
Campanha de vacinação antirrábica animal 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 
Dias 25 e 26/09/21 

99022685 CARLA FABIANA EXERCERÁ FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM OS ACS NO ATRASO NAS FILAS, RISCO DE VACINAR NÃO RESIDENTES DE set/21 
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DE PAULA DRIVE THRU DA VACINAÇÃO DE ACORDO COM A 

NECESSIDADE DA ESCALA 

DIVINÓPOLIS CASO NÃO HAJA ALGUÉM PARA CONFERÊNCIA DOS 

CADASTROS NO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

97034789 
CARLOS ALBERTO 

DE SOUSA 
Dedetização em unidades de saúde Serviço essencial de controle de pragas em unidades de saúde. 01/09/2021 a 30/09/2021 

99023470 

CAROLINE 

CARVALHO 

GONTIJO 

plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

99036657 

CAROLINE 

PEREIRA MELO DA 

COSTA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035717 

CAROLYNA 

KASSIA DE 

CARVALHO 

Triagem no drive Divinópolis Clube Triagem no drive Divinópolis Clube set/21 

99031886 
CASSIA LUCIA DA 

SILVA 
ACS - DRIVE DEMANDA DRIVE DRIVE 02,06,10,12,17,20,23,25/08 

99037225 
CINTIA DE 

MORAIS SILVA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99037154 CINTIA REZENDE Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99036804 

CLARIZETE 

MARIA DE MOURA 

CASTRO 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99037106 

CLAUDIA 

ADRIANA DE 

SOUSA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99036800 

CLAUDIA 

APARECIDA DE 

SOUZA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99036668 

CLAUDIA 

BARBOSA 

FERREIRA 

AJUDA NO DRIVE THUR DA PREFEITURA NO 

PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e em divinópolis não é 

diferente, neste sentido os drives de vacinação da cidade oferecem um serviço 

organizado e de excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais que os 

compõe. Por este motivo é nescessário que os drives trabalhem com equipe 

completa, tornando indipensável a atuação deste profissional. 

01/09/2021 Á 30/09/2021 

99016334 
CLAUDIMIR 

GUIMARAES 
Campanha de vacinação antirrábica animal 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 
Dias 25 e 26/09/21 

99015233 

CLAYTON 

RODRIGUES DE 

SOUSA 

Exercerá as funções de motorista área de saúde 
Atendendo ao programa da covid-19 em transporte de kits para exame 

laboratoriais e altas hospitalares 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99021627 

CLENILSON 

MARQUES DE 

CAMARGOS 

Ronda e vigilância em setores diversos da SEMUSA 

(Unidades de Saúde, farmácia, posto de vacinação drive thru), 

cobrindo férias e défict de profissionais e campanha de 

vacinação antirrábica 

A ausência de ronda nesses locais, pode trazer grandes prejuízos ao muncípio e 

desasistência à população, em consequência de furtos de materiais e insumos. 
De 01 a 30/09/2021 

98014487 
CLERIA BIGAIR 

FERREIRA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97036706 
CLEUSA CRISTINA 

DE FREITAS 

SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DE 

TODOS OS ACESSOS OFTALMÓLOGICOS 

(CONSULTA, EXAMES E MUTIRÃO CIRURGICO) EM 

DIVINÓPOLIS E BELO HORIZONTE, ATENDIMENTOS 

ESPORADICOS AOS USUSÁRIOS DO TFD ALÉM DE 

RECEPCIONAR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ORIUNDAS 

DO PROGRAMA “DE VOLTA PARA CASA”. 

A AUSÊNCIA DA FUNCIONÁRIA CAUSARÁ PREJUIZO NA 

ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA SISREG DIRECIONADO AO 

ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PODENDO ACARRETAR 

COMPROMETIMENTO DOS AGENDAMENTOS EM BELO HORIZONTE, 

PODE COMPROMETER TAMBÉM ORGANIZAÇÃO DE MUTIRÕES E 

CAMPANHAS RELACIONADAS A OFTALMOLOGIA,BEM COMO A 

RECEPÇÃO DAS ALTAS HOSPITALARES DO PROGRAMA "DE VOLTA 

PRA CASA". REALIZA ATENDIMENTO NO TFD SEMPRE QUE 

SOLICITADO, UMA VEZ QUE TEMOS APENAS UM FUNCIONÁRIO 

FIXO E A DEMANDA É ALTA, 

01/09/2021 A 30/09/2021 

99014845 
CLEUSA NUNES 

MARTINS 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99021564 
CLEUZA MARIA 

FLORENTINO 
Campanha de vacinação antirrábica animal 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 
Dias 25 e 26/09/21 

99036664 

CLEVERSON 

HUMBERTO DE 

SOUSA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99036664 

CLEVERSON 

HUMBERTO DE 

SOUSA SILVA 

Exercerá função de enfermeiro no CAPS AD III, em 

substituição a extensão de carga horária e conforme 

determinação do COREN/MG. 

O CAPS AD III possui apenas um enfermeiro por escala de trabalho e a ausencia 

deste profissional inviabiliza o atendimento de enfermagem na unidade, 

comprometendo a assistêencia da população de referência. Registra-se também 

que, por força de disposição legal, os técnicos de enfermagem não podem atuar 

sem a supervisão de um profissional enfermeiro. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99023085 

CLOVIS GOMES DE 

CARVALHO 

JUNIOR 

Campanha de vacinação antirrábica animal 
A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 
Dias 25 e 26/09/21 

99016245 

CRISIANA 

APARECIDA 

CAMPOS 

plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

99015381 
CRISTIANO 

CHAGAS ALMEIDA 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em unidades de 

Saúde, estabelecimentos de Saúde e repartições públicas.Por 

ser uma aplicação de produto quimico (quartenário de 

amônia) é realizada após o expediente de trabalho.Campanha 

de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 

26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de higiene sejam mantidos a fim 

de impedir a propagação do vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é altamente 

recomendável que realize a desinfecção preventiva de ambientes e suas 

superfícies para assim promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-19). 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99021583 CRISTIANO LOPES Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio 01/09/2021 a 30/09/2021 

02034142 

CRISTIANO 

RODRIGO DA 

CUNHA 

Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo a vacinação domiciliar e plantão alta hospitalar 01/09/2021 a 30/09/2021 

99036826 

CRISTINA 

APARECIDA 

COELHO 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99024780 
DANIA 

APARECIDA SILVA 

ACS deslocada para a vacinação no divinóplis clube uma vez 

na semana e fazendo apenas uma hora de almoço devido o 

alto fluxo da vacinação. 

A ausencia dos ACS nos drives atrasa e dificulta o processo da vacinação, como 

por exemplo o aumento das filas de espera. Por isso faz se necessário e pertinente 

a presença dos mesmo neste serviço. 

Enquando durar a vacinação do 

Drive Thru 

99036787 
DANIEL COSTA 

NEVES 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99024781 

DANIELA MARIA 

CORREA DE 

BORBA 

ACS deslocada para a vacinação no divinóplis clube uma vez 

na semana e fazendo apenas uma hora de almoço devido o 

alto fluxo da vacinação. 

A ausencia dos ACS nos drives atrasa e dificulta o processo da vacinação, como 

por exemplo o aumento das filas de espera. Por isso faz se necessário e pertinente 

a presença dos mesmo neste serviço. 

Enquando durar a vacinação do 

Drive Thru 

98014488 

DANIELE 

ALESSANDRA 

DIAS DE OLIVEIRA 

COSTA 

Campanha de vacinação antirrábica animal 
A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 
Dias 25 e 26/09/21 

99035424 
DANÚBIA TALITA 

MENDONÇA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99037293 DARLEI PEREIRA Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 
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CAMARGOS 

99035605 
DAVI DE JESUS 

GONÇALVES 

Exercerá as funções típicas de técnico de laboratório na UFSJ 

para a realização de exame de Covid 19 , sendo duas horas 

diárias nos dias úteis do mês de setembro de 2021. 

A Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), campus Divinópolis, exigiu 

a presença de um profissional de saúde, auxiliando na realização de exames para 

Covid 19. Para não contrariar a referida disposição entre a Universidade e 

Semusa foi disponibilizado este técnico que após realizar seu devido trabalho no 

Cemas irá auxiliar na realização dos exames propostos. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99036457 
DÉBORA SANTOS 

BUENO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99037262 
DÉBORA SANTOS 

BUENO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99022986 
DENIS BENEDITO 

DA SILVA 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em unidades de 

Saúde, estabelecimentos de Saúde e repartições públicas.Por 

ser uma aplicação de produto quimico (quartenário de 

amônia) é realizada após o expediente de trabalho.Campanha 

de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 26/ 

É de extrema importância que padrões rigorosos de higiene sejam mantidos a fim 

de impedir a propagação do vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é altamente 

recomendável que realize a desinfecção preventiva de ambientes e suas 

superfícies para assim promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da. vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-19). 

09A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99036786 
DERLI ALVES 

CORGOZINHO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99037085 
DIELVENIS LARA 

DE CASTRO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99024789 
DIONEESTEVES 

NASCIMENTO 
Triagem no drive Divinópolis Clube Vacinação no drive Divinópolis Clube set/21 

97030732 

DIRLENE MÁRCIA 

DE OLIVEIRA 

SILVA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99036717 
DIRLENE MARIA 

SOARES 

SERVIDORA RESPONSAVEL PELO AGENDAMENTO 

DE TODO ACESSO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO 

DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA BELO HORIZONTE 

DE PACIENTES DE DIVINOPOLIS E TODA A 

MICRORREGIAO QUE SAO REFERENCIADOS 

ATRAVES DA PLATAFORMA SISREG BH, 

ORGANHIZACAO E AGENDAMENTO DO FLUXO DE 

PACIENTE DO PROGRAMA CEAE – SANTO ANTONIO 

DO MONTE 

A AUSENCIA DA FUNCIONÁRIA CAUSARÁ PREJUIZO NA 

ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA SISREG O QUE PODE ACARRETAR 

COMPROMETIMENTO DOS AGENDAMENTOS DE AVALIAÇÕES EM 

BELO HORIZONTE E COMO TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELA 

ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS NO CEAE/SANTO ANTONIO DO 

MONTE NECESSITA DE SOBRESTAMENTO DE HORAS PARA CUMPRIR 

SUAS ATIVIDADES SEM CAUSAR DANO AO ATENDIMENTO A 

POPULAÇÃO 

01/09/2021 A 30/09/2021 

99015467 
EDER HELENO DA 

SILVA 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em unidades de 

Saúde, estabelecimentos de Saúde e repartições públicas.Por 

ser uma aplicação de produto quimico (quartenário de 

amônia) é realizada após o expediente de trabalho.Campanha 

de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 

26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de higiene sejam mantidos a fim 

de impedir a propagação do vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é altamente 

recomendável que realize a desinfecção preventiva de ambientes e suas 

superfícies para assim promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-19). 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99017508 
EDILAINE ALVES 

SANTOS OLIVEIRA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99024792 
EDILENE DA 

SILVA 

ACS deslocada para a vacinação no divinóplis clube uma vez 

na semana e fazendo apenas uma hora de almoço devido o 

alto fluxo da vacinação. 

A ausencia dos ACS nos drives atrasa e dificulta o processo da vacinação, como 

por exemplo o aumento das filas de espera. Por isso faz se necessário e pertinente 

a presença dos mesmo neste serviço. 

Enquando durar a vacinação do 

Drive Thru 

99037216 

EDNILSON 

MESSIAS DE 

OLIVEIRA 

Exercerá as funções típicas da enfermagem na coordenadoria 

do SERSAM em substituição a extensão de carga horária 

O Caps III possui apenas um enfermeiro por escala de trabalho e a ausência deste 

profissional invibializa o atendimento de enfermagem na unidade, 

comprometendo a assistencia da população, registra-se também que, por força de 

disposição legal os técnicos de enfermagem não podem atuar sem a supervisão 

de um enfermeiro 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

EDUARDA 

OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035066 

EDUARDO 

RODRIGO DE 

OLIVEIRA 

plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

99035194 
EGOM XAVIER 

NASCIMENTO 

Diante da pandemia da COVID e a necessidade de acelerar a 

vacinação, a presença dos enfermeiros na aplicação das 

vacinas é fundamental. 

A ausencia do enfermeiro nos pontos de vacinação impossibilita o processo de 

aplicação das doses. 

Enquando durar a vacinação do 

Drive Thru 

99037266 

ELAINE 

APARECIDA DA 

MATA RODRIGUES 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99036488 
ELBERT EDDY 

COSTA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

97012807 
ELIANA MERCIA 

DA SILVA 

Exercerá a função de auxiliar na transferência de pacientes 

para outras cidades, o deixando estabelizado para a viagem. 

O trabalho desse profissional é essencial para o pleno funcionamento do 

transporte dos pacientes 
01/09/2021 ao dia 30/09/2021 

99037239 
ELIÁZARO DE 

OLIVEIRA RIBEIRO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

97037249 
ELINA ROSA 

COELHO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

97037249 
ELINA ROSA 

COELHO 
Coordenação do CAPS. 

Caso seja necessário participação em reuniões que extrapolhem a carga horária 

da servidora. 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99021608 
ELIS REGINA 

RABELO SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99016246 

ELIZABETE 

APARECIDA DE 

ARAUJO SANTANA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99016850 
ENI LÚCIA DE 

OLIVEIRA SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

98014855 
ENIO MORAIS 

SILOS 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em unidades de 

Saúde, estabelecimentos de Saúde e repartições públicas.Por 

ser uma aplicação de produto quimico (quartenário de 

amônia) é realizada após o expediente de trabalho.Campanha 

de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 

26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de higiene sejam mantidos a fim 

de impedir a propagação do vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é altamente 

recomendável que realize a desinfecção preventiva de ambientes e suas 

superfícies para assim promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-19). 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

98014593 
ERICA PAULA 

SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97006262 
ERSON RIBEIRO 

GUIMARAES 
Gerente de Vigilância em Saúde Ambiental 

É imprescindível a presença da coordenação em tempo integral no setor, para 

acompanhamento e gerenciamento das atividades 
De 01 a 30/09/2021 

97033197 
ESTELIA ROSA 

BERTO 

Exercerá função de enfermeiro no CAPS AD III, em 

substituição a extensão de carga horária e conforme 

determinação do COREN/MG. 

O CAPS AD III possui apenas um enfermeiro por escala de trabalho e a ausencia 

deste profissional inviabiliza o atendimento de enfermagem na unidade, 

comprometendo a assistêencia da população de referência. Registra-se também 

que, por força de disposição legal, os técnicos de enfermagem não podem atuar 

sem a supervisão de um profissional enfermeiro. 

01/09/2021 a 30/09/2021 
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01025470 
EURIPE FERREIRA 

DE MOURA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99021467 

EVANDO 

ALENCAR 

PEDROSO 

RONDA NO DRIVE THRU NO BOM PASTOR 
ROUBO DE MATERIAIS E DANOS NA EXTRUTURA DO POSTO DE 

VACINAÇÃO 

04, 05, 06, 07, 11, 12, 18, 19, 25 E 

26/09/2021 

97027472 

EVANDO 

ALEXANDRE 

COSTA 

plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

99015375 
EZIO CAETANO DA 

COSTA 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em unidades de 

Saúde, estabelecimentos de Saúde e repartições públicas.Por 

ser uma aplicação de produto quimico (quartenário de 

amônia) é realizada após o expediente de trabalho.Campanha 

de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 

26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de higiene sejam mantidos a fim 

de impedir a propagação do vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é altamente 

recomendável que realize a desinfecção preventiva de ambientes e suas 

superfícies para assim promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-19). 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99036824 

FABIANA 

VANESSA 

MENESES SANTOS 

AJUDA NO DRIVE THUR DA PREFEITURA NO 

PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e em divinópolis não é 

diferente, neste sentido os drives de vacinação da cidade oferecem um serviço 

organizado e de excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais que os 

compõe. Por este motivo é nescessário que os drives trabalhem com equipe 

completa, tornando indipensável a atuação deste profissional. 

01/09/2021 Á 30/09/2021 

99037284 
FABIANE 

FERREIRA SILVA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99024575 
FABIO CICERO 

NOVAIS 
Cobrindo férias do servidor Walter José Ferreira Junior 

A portaria já trabalha em escala mínima e a falta de um profissional pode 

ocasionar vários transtornos para o serviço como a evasão de pacientes. 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99021304 
FÁBIO MARQUES 

DA CUNHA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99037133 

FABRÍCIO 

FRANCISCO DA 

SILVA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99636487 

FERNANDA 

REZENDE FARIA 

MARRA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99014880 
FERNANDO ALVES 

COELHO 
Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio 01/09/2021 a 30/09/2021 

99024794 
FERNANDO 

DIVINO DA SILVA 
Triagem no drive Divinópolis Clube Triagem no drive Divinópolis Clube set/21 

99037260 

FERNANDO 

HENRIQUE DA 

SILVA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99026343 

FERNANDO 

MARTINS DE 

OLIVEIRA 

Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo a vacinação domiciliar e plantão alta hospitalar 01/09/2021 a 30/09/2021 

98014481 
FLAVIA CRISTINA 

DAMACENO ASSIS 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99036465 
FLÁVIA CRISTINA 

RIBEIRO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99036715 
FLAVIA MARIA DA 

FONSECA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99037155 
FLAVIANA PIRES 

MARINHO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99016285 

FLÁVIO ANTÔNIO 

MARCELINO 

ALVES 

Médico - atendimentos de medicina de urgência e emergência 

e atendimentos sindromes gripais/ covid 
Enfrentamento da covid-19 set/21 

99037292 
FRANCIELLE 

CAROLINE COSTA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

97006335 
FRANCISCO JOSE 

VAZ QUINTAL 
plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

99019013 
FRANCISCO 

SANTOS DE SÁ 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035765 
GABRIEL DA 

SILVA GALVÃO 

RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE USUÁRIOS PARA 

REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO EM REGIME DE DRIVE 

THRU EM DIVINÓPOLIS 

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID 19, SENDO NECESSÁRIO 

A VACINAÇÃO DE TODA A POPULAÇÃO EM CARÁTER DE 

PRIORIDADE 

setembro/21 

99035079 
GEAN FLÁVIO DOS 

SANTOS 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99014864 
GEOVANI COSTA 

SILVA 
Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para tratamentofora do domicilio 01/09/2021 a 30/09/2021 

99021609 GILMAR SANTOS Campanha de vacinação antirrábica animal 
A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 
Dias 25 e 26/09/21 

99017439 

GIOCONDA 

GAMBOGI 

FORESTI 

plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

99035206 

GIOVANI 

ANTONIO DA 

SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035521 
GIOVANI BOVANI 

CAMILO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035127 

GLÁUCIA RIOS DE 

ANDRADE 

SANTOS 

Diante da pandemia da COVID e a necessidade de acelerar a 

vacinação, a presença dos enfermeiros na aplicação das 

vacinas é fundamental. 

A ausencia do enfermeiro nos pontos de vacinação impossibilita o processo de 

aplicação das doses. 

Enquando durar a vacinação do 

Drive Thru 

98014508 

GLENDA DE 

OLIVEIRA RIOS 

PEREIRA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035128 

GRACY 

ANACLETO 

ANTUNES 

Campanha de vacinação antirrábica animal 
A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 
Dias 25 e 26/09/21 

99035138 
GUARACIARA 

ALVARES RIBEIRO 

Técnica de enfermagem, exerce função nos finais de semana 

como plantonista em unidade de saúde. 

Pensando no combate a pandemia do COVID 19 se fez nescessário abranger o 

atendimento a população com abertura de unidades de saúde nos fins de semana 

e feriados, neste sentido o técnico de enfermagem é peça fundamental uma vez 

que ele é capacitado a realizar diversos procedimentos como pulsão, aferição de 

temperatura, oxigenio e outros. 

01/09/2021 A 30/09/2021 

99036494 

GUILHERME 

FIGUEIREDO 

GONÇALVES 

AJUDA NO DRIVE THUR DA PREFEITURA NO 

PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e em divinópolis não é 

diferente, neste sentido os drives de vacinação da cidade oferecem um serviço 

organizado e de excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais que os 

compõe. Por este motivo é nescessário que os drives trabalhem com equipe 

completa, tornando indipensável a atuação deste profissional. 

01/09/2021 Á 30/09/2021 

99024796 
GUILHERME JOSE 

RABELO 

ACS, Exerce função nos drives de vacinação contra o 

COVID, trabalha na triagem no atendimento ao cidadão. 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e em divinópolis não é 

diferente, neste sentido os drives de vacinação da cidade oferecem um serviço 
01/09/2021 A 30/09/2021 
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organizado e de excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais que os 

compõe. Por este motivo é nescessário que os drives trabalhem com equipe 

completa, tornando indipensável a atuação deste profissional. 

99023813 
GUSTAVO DIAS 

ARAUJO 

Exercerá função de enfermeiro no CAPS AD III, em 

substituição a extensão de carga horária e conforme 

determinação do COREN/MG. 

O CAPS AD III possui apenas um enfermeiro por escala de trabalho e a ausencia 

deste profissional inviabiliza o atendimento de enfermagem na unidade, 

comprometendo a assistêencia da população de referência. Registra-se também 

que, por força de disposição legal, os técnicos de enfermagem não podem atuar 

sem a supervisão de um profissional enfermeiro. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035528 
HELLEN ARIANE 

RIBEIRO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99023801 

HENRIQUE 

AUGUSTO BRAGA 

DE SOUZA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99014866 
HUDSON GONTIJO 

SOARES 
Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para tratamento fora do domicilio 01/09/2021 A 30/09/2021 

97037630 
IARA GLACIANA 

DE JESUS SILVA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99015907 
IGOR LIBERIO 

MARTINS COELHO 
plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

98014482 
ILMA MARTA DE 

OLIVEIRA SOUZA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

98014581 
IRENE TEODORO 

DE SÃO JOSÉ 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99024798 

IRISLAINE 

DUARTE LOPES 

AQUINO 

ACS deslocada para a vacinação no divinóplis clube uma vez 

na semana e fazendo apenas uma hora de almoço devido o 

alto fluxo da vacinação. 

A ausencia dos ACS nos drives atrasa e dificulta o processo da vacinação, como 

por exemplo o aumento das filas de espera. Por isso faz se necessário e pertinente 

a presença dos mesmo neste serviço. 

Enquando durar a vacinação do 

Drive Thru 

99022987 
ISABEL MARIA DE 

SOUZA SANTOS 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035475 ISAURA FERREIRA Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

97035246 
JANAINA RIBEIRO 

LOMEU VITOR 
plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

99021605 
JANDER RIBEIRO 

DE AZEVEDO 
Campanha de vacinação antirrábica animal 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 
Dias 25 e 26/09/21 

99037215 
JANIO CANDIDO 

ROSA JUNIOR 

Médico de estratégia de Saúde da Família, exerce função nos 

finais de semana como plantonista em unidade de saúde. 

o COVID 19 é uma doença que assola todo mundo, neste sentido várias 

estratégias vem sendo adodatas com intúito de controlar a pandemia, neste 

sentido se faznescessário aumentar os atendimento médicos na cidade, inclusive 

finais de semana e feriados a fim de assistir da melhor forma toda a população. 

01/09/2021 A 30/09/2021 

99022434 
JANUA COELLI 

FERREIRA COSTA 

AJUDA NO DRIVE THUR DA PREFEITURA NO 

PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e em divinópolis não é 

diferente, neste sentido os drives de vacinação da cidade oferecem um serviço 

organizado e de excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais que os 

compõe. Por este motivo é nescessário que os drives trabalhem com equipe 

completa, tornando indipensável a atuação deste profissional. 

01/09/2021 Á 30/09/2021 

99015370 
JAQUELINE 

ADRIANA ROSA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

98014596 

JAQUELINE 

CHAGAS DE 

ALMEIDA GOMES 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99023671 
JAQUELINE D DA 

SILVA AMORIM 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99023671 

JAQUELINE 

DANIELA DA 

SILVA AMORIM 

TRABALHARÁ NO DRIVE-THUR VACINAÇÃO PARA COVID 01/09/21 a 30/09/21 

99036801 

JAQUELINE 

NORONHA 

CAETANO DE 

ARAÚJO 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive Thru Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

98014483 
JARBAS INACIO 

DOS SANTOS 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em unidades de 

Saúde, estabelecimentos de Saúde e repartições públicas.Por 

ser uma aplicação de produto quimico (quartenário de 

amônia) é realizada após o expediente de trabalho.Campanha 

de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 

26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de higiene sejam mantidos a fim 

de impedir a propagação do vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é altamente 

recomendável que realize a desinfecção preventiva de ambientes e suas 

superfícies para assim promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-19). 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é 

uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97030465 

JASMASSON 

OLIVEIRA DA 

SILVA 

Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo a vigilância sanitária e plantão alta hospitalar e hemodiálise 01/09/2021 a 30/09/2021 

99035149 

JHONATAN 

SAMUEL 

FERNANDES DA 

SILVA SANTANA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para os dias 

25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas agendadas(covid-

19). A campanha de vacinação animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e 

é uma ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99031140 

JOANA MARIA 

TEIXEITA 

FERREIRA 

Triagem no drive Divinópolis Clube Triagem no drive Divinópolis Clube set/21 

99024800 
JOSÉ CAPANEMA 

RABELO 

Execerá suas funções mantendo a organização das filas para 

vacinação contra covid-19, conferencia dos documentos, e 

atualização das carteirinhas de cadastro para vacinação. 

Na esf buriti têm quatro agentes comunitários de saúde sendo aos sábados não 

implicará em prejuizo para equipe, tendo em vista que se essas horas serão pagas 

em pécunia ao servidor. 

Nos sábados do mes de 

setembro/2021 podendo ser nos 

drives: (divinopolis clube, prefeitura 

ou do nitéroi), que solicitarem o 

servidor. 

99021348 
JOSÉ CARLOS 

ALVES LIMA 

TRABALHARÁ NO DRIVE-THUR E UBS CENTRAL E 

OUTRA 
NECESSIDADE PROTEÇÃO BENS PÚBLICOS E OUTROS 01/09/21 a 30/09/21 

97035335 
JOSE GERALDO 

CUNHA 
plantão rua covid 19 Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários 01/09/2021 a 30/09/2021 

99021597 
JOSÉ LUIZ DE 

MELO II 
Cobrindo férias do servidor Walter José Ferreira Junior 

A portaria já trabalha em escala mínima e a falta de um profissional pode 

ocasionar vários transtornos para o serviço como a evasão de pacientes. 
01/09/2021 a 30/09/2021 

  

02032468 JOSE MARCIO DA SILVA Exercerá as funções de motorista área de saúde 
Atendendo ao C.E central de esterilização e plantão no 

programa de volta para casa e hemodiálise e alta hospitalar 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99037224 JOSEANE ABREU OLIVEIRA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035720 
JOSIELE APARECIDA RIBEIRO 

DA SILVA 

ACS deslocada para a vacinação no divinóplis clube 

uma vez na semana e fazendo apenas uma hora de 

almoço devido o alto fluxo da vacinação. 

A ausencia dos ACS nos drives atrasa e dificulta o 

processo da vacinação, como por exemplo o aumento das 

filas de espera. Por isso faz se necessário e pertinente a 

presença dos mesmo neste serviço. 

Enquando durar a vacinação do Drive 

Thru 

99036714 JULIANA MOURA MAIA LEAL 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99037244 JULIANA RAIMUNDA PEREIRA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 
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98014582 
JULIANO APARECIDO DA 

CUNHA 

Supervisão direta nas desinfecções com aparelho 

termonebulizador em unidades de Saúde, 

estabelecimentos de Saúde e repartições públicas.Por 

ser uma aplicação de produto quimico (quartenário de 

amônia) é realizada após o expediente de 

trabalho.Triagem da vacinação COVID Centro 

Administrativo.(Supervisão direta das atividades 

desenvolvidas). Campanha de vacinação de cães e 

gatos previstas para os dias 25/09 e 26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de 

higiene sejam mantidos a fim de impedir a propagação do 

vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é 

altamente recomendável que realize a desinfecção 

preventiva de ambientes e suas superfícies para assim 

promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas 

agendadas(covid-19).A campanha de vacinação animal 

contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma ação 

preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99024801 
JUNIA TEODORO RODRIGUES 

SANTOS 

ACS deslocada para a vacinação no divinóplis clube 

uma vez na semana e fazendo apenas uma hora de 

almoço devido o alto fluxo da vacinação. 

A ausencia dos ACS nos drives atrasa e dificulta o 

processo da vacinação, como por exemplo o aumento das 

filas de espera. Por isso faz se necessário e pertinente a 

presença dos mesmo neste serviço. 

Enquando durar a vacinação do Drive 

Thru 

97035394 JUSSARA ALMEIDA AMARAL 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

97027588 KARLA DE FÁTIMA FAUSTINO TRABALHRÁ NA UBS CENTRAL 
FUNCIONAMENTA DA UNIDADE FINAL DE 

SEMANA 
01/09/21 a 30/09/21 

99035338 KÁTIA JULIANA DE OLIVEIRA Triagem no drive Divinópolis Clube Triagem no drive Divinópolis Clube set/21 

99035836 KELI GONÇALVES DA SILVA 

ACS deslocada para a vacinação no divinóplis clube 

uma vez na semana e fazendo apenas uma hora de 

almoço devido o alto fluxo da vacinação. 

A ausencia dos ACS nos drives atrasa e dificulta o 

processo da vacinação, como por exemplo o aumento das 

filas de espera. Por isso faz se necessário e pertinente a 

presença dos mesmo neste serviço. 

Enquando durar a vacinação do Drive 

Thru 

99021634 KELLEYN DE OLIVEIRA RIBEIRO Campanha de vacinação antirrábica animal 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é 

preconizada pelo Estado e é uma ação preventiva à essa 

doença letal 

Dias 25 e 26/09/21 

99037158 KELLY CRISTINA FARIA 
AJUDA NO DRIVE THUR DA PREFEITURA NO 

PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e 

em divinópolis não é diferente, neste sentido os drives de 

vacinação da cidade oferecem um serviço organizado e de 

excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais 

que os compõe. Por este motivo é nescessário que os 

drives trabalhem com equipe completa, tornando 

indipensável a atuação deste profissional. 

01/09/2021 Á 30/09/2021 

99035231 KEZIA GONÇALVES DA SILVA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99026149 KÉZIA GONÇALVEZ DA SILVA 

Exerceu as funções típicas do técino de enfermagem 

nos drives thur; na administração da vacina contra a 

covid-19. 

Na esf buriti têm somente a servidora mencionada na 

função de técnica em enfermagem, sendo aos sábados não 

implicará em prejuizo para equipe; devido a forma de 

pagamento dessas horas serem em pecúnia para servidora. 

Retroativo aos dias trabalhados aos 

sabados em agosto/2021 : 07/08/21; 

14/08/2021; 21/08/2021; 28/08/2021. 

99037033 LAIS DUARTE CABRAL 
MÉDICO GENERALISTA EM PLANTÃO NOS 

FINAIS DE SEMANA NO POSTO CENTRAL 
DEMANDA EM UAP EM VIRTUDE DA PANDEMIA 15 E 29/08/2021 

99036816 LEANDRO E DA SILVA PEREIRA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035147 
LEANDRO FERNANDES DA 

SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035081 LEO FERNANDES DOS SANTOS Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99021519 LEONARDO DA SILVA DUTRA 
Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99037167 
LEONARDO JERÔNIMO 

FERREIRA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99025205 LEONEL MAX DE MORAIS Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo ao crevisa 01/09/2021 a 30/09/2021 

99037156 
LETÍCIA FERNANDA RIBEIRO 

VITO 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99024806 LIDIA CRISTINA DE FARIA 

Exercerá as funções de Acs no Drive Thru do 

Divinopolis Clube, trabalhando na triagem, no 

atendimento ao cidadão, realização do cartão sus. 

Vacinação de Covid 19 prioridade, Equipe completa para 

não ter prejuizo do serviço e sobrecarga da equipe 
01/09/2021 ao dia 30/09/2021 

99036651 LIDIANE DA SILVA CORRÊA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99037251 LILIANE DE FÁTIMA ROSA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035107 LORENA FERNANDES MILARD 
AJUDA NO DRIVE THUR DA PREFEITURA NO 

PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e 

em divinópolis não é diferente, neste sentido os drives de 

vacinação da cidade oferecem um serviço organizado e de 

excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais 

que os compõe. Por este motivo é nescessário que os 

drives trabalhem com equipe completa, tornando 

indipensável a atuação deste profissional. 

01/09/2021 Á 30/09/2021 

99035107 LORENA FERNANDES MILLARD 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035338 LUANA SILVA GOMES 

Técnica de enfermagem atendimentos de enfermagem 

de urgência e emergência e atendimentos sindromes 

gripais/ covid 

Enfrentamento da covid-19 set/21 

99036803 LUCAS LÁZARO DA SILVA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99037138 LUCAS PINTO CAVALCANTE 
Médico - atendimentos de medicina de urgência e 

emergência e atendimentos sindromes gripais/ covid 
Enfrentamento da covid-19 set/21 

99036620 
LUCIANA REGINA DE 

MENDONÇA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99015390 LUCIANA SILVA GOMIDES 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

96032816 
LUCIMAR MARTINS DE 

OLIVEIRA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035869 LUIZ FELIPE ARAUJO MARIANO 

RECEPÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE USUÁRIOS 

PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO EM 

REGIME DE DRIVE THRU EM DIVINÓPOLIS 

ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID 19, 

SENDO NECESSÁRIO A VACINAÇÃO DE TODA A 

POPULAÇÃO EM CARÁTER DE PRIORIDADE 

setembro/21 

99036621 LUIZA ELIAS MORATO 
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/SUSPEITA DE 

COVID NO CENTRO DE SAÚDE CENTRAL 

O CENTRO DE SAÚDE CENTRAL ESTÁ 

FUNCIONANDO AOS FINAIS DE SEMANA NO 

PERÍODO ENTRE 07:00 E 19:00 HORAS PARA 

ACOLHIMENTO/ATENDIMENTO DE USUÁRIOS 

setembro/21 
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COM SINTOMAS GRIPAIS/SUSPEITA DE COVID E 

/OU EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COM O INTUITO 

DE AMENIZAR OS IMPACTOS DA ATUAL 

PANDEMIA DE COVID NO MUNICÍPO DE 

DIVINÓPOLIS 

99035190 
LUIZA MARA FERREIRA 

QUADROS 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99023089 
LUZIA DOS SANTOS FARIA DE 

OLIVEIRA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035300 MAICON WILLIAN DE FREITAS 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97032247 MAJU JOSÉ NOGUEIRA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

97035530 MARA LÚCIA DE OLIVEIRA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

  MARCELO AFONSO DA SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035187 MARCELO DELLEVEDOVE plantão rua covid 19 
Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos 

sanitários 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99035233 MARCELO RUFINO FERREIRA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99017394 MARCELO SOARES FERREIRA 

Exercerá função de enfermeiro no CAPS AD III, em 

substituição a extensão de carga horária e conforme 

determinação do COREN/MG. 

O CAPS AD III possui apenas um enfermeiro por escala 

de trabalho e a ausencia deste profissional inviabiliza o 

atendimento de enfermagem na unidade, comprometendo a 

assistêencia da população de referência. Registra-se 

também que, por força de disposição legal, os técnicos de 

enfermagem não podem atuar sem a supervisão de um 

profissional enfermeiro. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035154 MARCELO VIANA SANTIAGO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

98014586 MÁRCIA MARLENE DE SOUZA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99022540 MÁRCIO JOSÉ ALVES 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99024855 MÁRCIO JOSE DA SILVA 

Exercerá as funções de Acs no Drive Thru do 

Divinopolis Clube, trabalhando na triagem ,no 

atendimento ao cidadão, realização de cadastro do 

cartão do sus 

Vacinação de Covid 19 prioridade, Equipe completa para 

não ter prejuizo do serviço e sobrecarga da equipe 
01/09/2021 ao dia 30/09/2021 

99015389 
MÁRCIO LUIS MONTEIRO 

ALVARENGA DA SILVA 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em 

unidades de Saúde, estabelecimentos de Saúde e 

repartições públicas.Por ser uma aplicação de produto 

quimico (quartenário de amônia) é realizada após o 

expediente de trabalho.Campanha de vacinação de 

cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de 

higiene sejam mantidos a fim de impedir a propagação do 

vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é 

altamente recomendável que realize a desinfecção 

preventiva de ambientes e suas superfícies para assim 

promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas 

agendadas(covid-19).A campanha de vacinação animal 

contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma ação 

preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99021408 MARCO AURELIO GOMES 

Ronda e vigilância em setores diversos da SEMUSA 

(Unidades de Saúde, farmácia, posto de vacinação 

drive thru), cobrindo férias e défict de profissionais e 

campanha de vacinação antirrábica 

A ausência de ronda nesses locais, pode trazer grandes 

prejuízos ao muncípio e desasistência à população, em 

consequência de furtos de materiais e insumos. 

De 01 a 30/09/2021 

14037290 MARCOS ALVES 
Exercerá a função de agente de ônibus em viagem 

intermunicipais 

Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para 

tratamento fora do domicilio 
01/09/2021 a 30/09/2021 

97036455 MARIA ADRIENE PINHEIRO 

EXERCERÁ FUNÇÕES PRÓPRIAS DE 

ENFERMEIRO NO CS CENTRAL AOS FINAIS DE 

SEMANA EM ATENDIMENTO NO REGIME DE 

PLANTÃO. 

A UNIDADE DE SAÚDE ABERTA DE ACORDO COM 

A LEGISLAÇÃO NECESSITA DA PRESENÇA DO 

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA SEU 

FUNCIONAMENTO DE FORMA ADEQUADA E 

COMPLETA ATENÇÃO AO PACIENTE. NA 

AUSÊNCIA DESTE PODERÁ HAVER FALHAS NA 

TRIAGEM, IMPEDIMENTO DO FUNCIONAMENTO 

DA SALA DE VACINA, ETC. 

set/21 

99035148 MARIA ANGELA DE MELO 

Execerá suas funções mantendo a organização das 

filas para vacinação contra covid-19, conferencia dos 

documentos, e atualização das carteirinhas de cadastro 

para vacinação. 

Na esf buriti têm somente uma auxiliar de saúde bucal, 

sendo aos sábados não implicará em prejuizo para equipe, 

tendo em vista que se essas horas serão pagas em pécunia 

ao servidora. 

Nos sábados do mes de setembro/2021 

podendo ser nos drives: (divinopolis 

clube, prefeitura ou do nitéroi), que 

solicitarem a servidora. 

99014848 
MARIA APARECIDA GONÇALVE 

DE FREITAS 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99037124 
MARIA APARECIDA TAVARES 

OLIVEIRA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035364 MARIA CELMA PEREIRA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99015371 
MARIA CONCEIÇÃO SANTOS 

COUTINHO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99037238 
MARIA CRISTINA PEREIRA 

LOBATO 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

98014493 
MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99037141 MARIA EUGÊNIA SILVA POPEE 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 
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99035132 
MARIA JOSÉ DE JESUS 

GUIMARÃES 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99014944 MARIA LÚCIA DE SOUZA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035722 MARIA LUIZA FAUSTINO 

ACS deslocada para a vacinação no divinóplis clube 

uma vez na semana e fazendo apenas uma hora de 

almoço devido o alto fluxo da vacinação. 

A ausencia dos ACS nos drives atrasa e dificulta o 

processo da vacinação, como por exemplo o aumento das 

filas de espera. Por isso faz se necessário e pertinente a 

presença dos mesmo neste serviço. 

Enquando durar a vacinação do Drive 

Thru 

99036463 MARIELA DA MATA COIMBRA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99036463 
MARIELLA OLIVEIRA 

RODRIGUES 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99036634 
MARIELLA OLIVEIRA 

RODRIGUES 

Enfermeira, exerce função como plantonista em 

unidade de saúde, bem como atua na vacinação no 

trabalho nos drives 

o COVID 19 é uma doença que assola todo mundo, neste 

sentido várias estratégias vem sendo adodatas com intúito 

de controlar a pandemia, neste sentido se faz nescessário 

aumentar os atendimento nas unidades de saúde bem como 

o avanço da vacinação, por isso o enfermeiro é importante 

peça atuando tanto em atendimento clínico nas unidades 

de saúde fins de semana e feriados bem como nos drives 

de vacinação. 

01/09/2021 A 30/09/2021 

99015379 MARILIA RIBEIRO DA SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99021567 MARINA DE CASSIA COUTINHO plantão rua covid 19 
Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos 

sanitários 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99016258 MARIO LÚCIO NETO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99036700 MARIO SOARES 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99017723 
MARLENE DAS DORES 

MEDEIROS SILVA 
Coordenação do SAD 

Caso seja necessário participação em reuniões que 

extrapolhem a carga horária da servidora. 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99014875 MARLENE LEAL SILVA DINIS 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99037230 
MARQUES FERNANDES DA 

SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97028142 MARTA MARIA DA SILVA plantão rua covid 19 
Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos 

sanitários 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99035205 MATEUS DE FREITAS COIMBRA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035144 
MATHEUS DOS SANTOS 

SIQUEIRA 

Exercerá função de enfermeiro no CAPS AD III, em 

substituição a extensão de carga horária e conforme 

determinação do COREN/MG. 

O CAPS AD III possui apenas um enfermeiro por escala 

de trabalho e a ausencia deste profissional inviabiliza o 

atendimento de enfermagem na unidade, comprometendo a 

assistêencia da população de referência. Registra-se 

também que, por força de disposição legal, os técnicos de 

enfermagem não podem atuar sem a supervisão de um 

profissional enfermeiro. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99021606 MAURO LUCIO ALVES Campanha de vacinação antirrábica animal 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é 

preconizada pelo Estado e é uma ação preventiva à essa 

doença letal 

Dias 25 e 26/09/21 

97035769 
MEIRE GUIMARAES FARIA DE 

SOUZA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99037151 
MICHELE BATISTA FERNANDES 

GERMANO 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035729 
MICHELLE CRISTINA DE 

ARAÚJO RIBEIRO 

EXERCERÁ FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM OS 

ACS NO DRIVE THRU DA VACINAÇÃO DE 

ACORDO COM A NECESSIDADE DA ESCALA 

ATRASO NAS FILAS, RISCO DE VACINAR NÃO 

RESIDENTES DE DIVINÓPOLIS CASO NÃO HAJA 

ALGUÉM PARA CONFERÊNCIA DOS CADASTROS 

NO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

set/21 

99019015 MOACYR DE MORAES TAVARES 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em 

unidades de Saúde, estabelecimentos de Saúde e 

repartições públicas.Por ser uma aplicação de produto 

quimico (quartenário de amônia) é realizada após o 

expediente de trabalho.Campanha de vacinação de 

cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de 

higiene sejam mantidos a fim de impedir a propagação do 

vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é 

altamente recomendável que realize a desinfecção 

preventiva de ambientes e suas superfícies para assim 

promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas 

agendadas(covid-19).A campanha de vacinação animal 

contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma ação 

preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99015380 
MOISES CRISTIANO DE 

ALMEIDA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99014869 MÚCIO PEÇANHA JUNIOR 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em 

unidades de Saúde, estabelecimentos de Saúde e 

repartições públicas.Por ser uma aplicação de produto 

quimico (quartenário de amônia) é realizada após o 

expediente de trabalho.Campanha de vacinação de 

cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de 

higiene sejam mantidos a fim de impedir a propagação do 

vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é 

altamente recomendável que realize a desinfecção 

preventiva de ambientes e suas superfícies para assim 

promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas 

agendadas(covid-19).A campanha de vacinação animal 

contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma ação 

preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99023091 NÁDIA KARLA GASPARINO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99014855 
NADIR RESENDE BARBOSA 

SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

01/09/2021 a 30/09/2021 
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ação preventiva à essa doença letal 

99021534 
NAIARA DE LOURDES ASSIS 

ROCHA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99037276 NATÁLIA DA SILVA MENDONÇA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99016262 
NIVALDO VENCESLAU DA 

ROCHA SOUZA 
Campanha de vacinação antirrábica animal 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é 

preconizada pelo Estado e é uma ação preventiva à essa 

doença letal 

Dias 25 e 26/09/21 

99037060 
NOELLI LAMOUNIER REZENDE 

VEIGA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99022990 ORLANDO DA COSTA MELO Campanha de vacinação antirrábica animal 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é 

preconizada pelo Estado e é uma ação preventiva à essa 

doença letal 

Dias 25 e 26/09/21 

99037113 
PAMELLA APARECIDA MOREIRA 

FERREIRA 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99023748 PATRÍCIA CABRAL 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035104 PAULA CRISTINA C DA SILVA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99035104 
PAULA CRISTINA CORREA DA 

SILVA 

Técnica de enfermagem atendimentos de enfermagem 

de urgência e emergência e atendimentos sindromes 

gripais/ covid 

Enfrentamento da covid-19 set/21 

99035088 PAULO CÉSAR SOARES JÚNIOR 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  
PAULO HENRIQUE FIALHO 

SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97031836 PAULO RODRIGUES 

Ronda e vigilância em setores diversos da SEMUSA 

(Unidades de Saúde, farmácia, posto de vacinação 

drive thru), cobrindo férias e défict de profissionais e 

campanha de vacinação antirrábica 

A ausência de ronda nesses locais, pode trazer grandes 

prejuízos ao muncípio e desasistência à população, em 

consequência de furtos de materiais e insumos. 

De 01 a 30/09/2021 

99037321 PAULO SALOMÃO RIBEIRO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99023815 
PEDRO HENRIQUE BATISTA DE 

FREITAS 

Exercerá as funções típicas da enfermagem na 

coordenadoria do SERSAM em substituição a 

extensão de carga horária 

O Caps III possui apenas um enfermeiro por escala de 

trabalho e a ausência deste profissional invibializa o 

atendimento de enfermagem na unidade, comprometendo a 

assistencia da população, registra-se também que, por 

força de disposição legal os técnicos de enfermagem não 

podem atuar sem a supervisão de um enfermeiro. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99036659 POLYANA PINHEIRO COSTA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99016263 
PRISCILLA BERNARDO DE 

OLIVEIRA 
plantão rua covid 19 

Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos 

sanitários 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99037137 RAISSA MORAIS MENDES 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99023685 REGIANO VIANA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

97030783 REJANE ANTONIETA DE SOUZA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

97035920 
RENATA APARECIDA ROSA 

REZENDE 

Supervisão direta nas desinfecções com aparelho 

termonebulizador em unidades de Saúde, 

estabelecimentos de Saúde e repartições públicas.Por 

ser uma aplicação de produto quimico (quartenário de 

amônia) é realizada após o expediente de 

trabalho.Triagem da vacinação COVID Centro 

Administrativo.(Supervisão direta das atividades 

desenvolvidas). 

É de extrema importância que padrões rigorosos de 

higiene sejam mantidos a fim de impedir a propagação do 

vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é 

altamente recomendável que realize a desinfecção 

preventiva de ambientes e suas superfícies para assim 

promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas 

agendadas(covid-19).A campanha de vacinação animal 

contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma ação 

preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99015362 RENATA BOVANI 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035093 RENATO MOREIRA ROCHA 

Realizar procedimentos de enfermagem, como 

curativos, administração de medicamentos, vacinas, 

coleta de material para exames, entre outras 

atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com 

sua área de atuação e regulamentação; e exercer utras 

atribuições que sejam de responsabilidade na sua area 

de atuação. 

Considerando o atual cenário de saúde, onde, o país foi 

atingido fortemente por um vírus de letalidade , o SUS 

precisou se expandir para dar a resposta assistencial que a 

população necessitava. “Fica claro nesta pandemia o 

quanto o SUS é importante".A chegada da pandemia de 

Covid-19 forçou adaptações em todos os setores e na 

saúde pública não foi diferente. Neste sentido fez-se 

necessário estender o atendimento a população aos finais 

de semana, evitando /e ou dimunindo o fluxo de pessoas 

na UPA. 

04/05/11/12/18/19/25/26 DE 

SETEMBRO NO C.S. CENTRAL 

99036663 
RENI ANTÔNIO DO AMARAL 

JUNIOR 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99014872 RICARDO RIBEIRO DA SILVA Exercerá as funções de motorista área de saúde 
Atendendo ao SAD, serviço de atenção domiciliar e 

plantão no programa de volta para casa e hemodiálise 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99035099 
RITA DE CÁSSIA O. ALVES 

VIANA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99021613 
ROBERTO ANTONIO DE 

OLIVEIRA 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em 

unidades de Saúde, estabelecimentos de Saúde e 

repartições públicas.Por ser uma aplicação de produto 

quimico (quartenário de amônia) é realizada após o 

expediente de trabalho.Campanha de vacinação de 

cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de 

higiene sejam mantidos a fim de impedir a propagação do 

vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é 

altamente recomendável que realize a desinfecção 

preventiva de ambientes e suas superfícies para assim 

promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas 

agendadas(covid-19).A campanha de vacinação animal 

contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma ação 

preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99021614 ROBSON JOSE QUADROS Campanha de vacinação antirrábica animal 

A campanha de vacinação animal contra a raiva é 

preconizada pelo Estado e é uma ação preventiva à essa 

doença letal 

Dias 25 e 26/09/21 

99014876 
RODRIGO DE OLIVEIRA 

BARRETO 
Exercerá as funções de motorista área de saúde 

Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para 

tratamento fora do domicilio 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99024816 RODRIGO MARTINS COELHO Triagem no drive Divinópolis Clube Triagem no drive Divinópolis Clube set/21 
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99014850 ROGÉRIO VINÍCIUS DA SILVA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99014846 RONALDO JOSÉ COELHO 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em 

unidades de Saúde, estabelecimentos de Saúde e 

repartições públicas.Por ser uma aplicação de produto 

quimico (quartenário de amônia) é realizada após o 

expediente de trabalho.Campanha de vacinação de 

cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de 

higiene sejam mantidos a fim de impedir a propagação do 

vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é 

altamente recomendável que realize a desinfecção 

preventiva de ambientes e suas superfícies para assim 

promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas 

agendadas(covid-19).A campanha de vacinação animal 

contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma ação 

preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97035998 
RONARA DE SOUZA OLIVEIRQA 

SOARES 
plantão rua covid 19 

Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos 

sanitários 
01/09/2021 a 30/09/2021 

98014500 RONIER ALBINO LIDUARES 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99035132 ROSANA DE CÁSSIA DUARTE 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação De 01 a 30/09/2021 

99016265 ROSEMARY DA SILVA MILAGRE plantão rua covid 19 
Não exercer fiscalização do cumprimento dos protocolos 

sanitários 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99036692 SAMUEL OLIVEIRA SILVA Exercerá as funções de motorista área de saúde 
Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para 

tratamento fora do domicilio 
01/09/2021 a 30/09/2021 

98014584 SAMUEL SILVA 

Exercerá as funções típicas da enfermagem na 

coordenadoria do SERSAM em substituição a 

extensão de carga horária 

O Caps III possui apenas um enfermeiro por escala de 

trabalho e a ausência deste profissional invibializa o 

atendimento de enfermagem na unidade, comprometendo a 

assistencia da população, registra-se também que, por 

força de disposição legal os técnicos de enfermagem não 

podem atuar sem a supervisão de um enfermeiro. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

99021646 SAVIO MENDES MAVALDO Exercerá as funções de motorista área de saúde 
Atendendo ao SAD, serviço de atenção domiciliar e 

plantão no programa de volta para casa e hemodiálise 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99037185 SEBASTIÃO CANDIDO DA SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

97014150 
SEBASTIÃO CORDEIRO 

CAMARGOS 
Exercerá as funções de motorista área de saúde 

Atendendo ao SAD, serviço de atenção domiciliar e alta 

hospitalares 
01/09/2021 a 30/09/2021 

99024856 SIBELE FERREIRA JARDIM 

ACS, Coordenador do drive da Pitangui , exerce 

funções diversas para organização da triagem do 

drive. 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e 

em divinópolis não é diferente, neste sentido os drives de 

vacinação da cidade oferecem um serviço organizado e de 

excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais 

que os compõe. Por este motivo é nescessário que os 

drives trabalhem com equipe completa, tornando 

indipensável a atuação deste profissional. 

01/09/2021 A 30/09/2021 

97036480 SIDNEY GOMES DA CRUZ Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo a vigilância sanitária e plantão alta hospitalar 01/09/2021 a 30/09/2021 

99024656 SIDNEY VILELA Exercerá as funções de motorista área de saúde Atendendo a central de vacinas 
01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99035763 
SILVANA MARTA FERREIRA 

ANDRADE 

AJUDA NO DRIVE THUR DA PREFEITURA NO 

PERÍODO DE 01/09/2021 Á 30/09/2021 

A vacinação contra o COVID 19 é prioridade no mundo, e 

em divinópolis não é diferente, neste sentido os drives de 

vacinação da cidade oferecem um serviço organizado e de 

excelência, isto se deve muito a equipe de profissionais 

que os compõe. Por este motivo é nescessário que os 

drives trabalhem com equipe completa, tornando 

indipensável a atuação deste profissional. 

01/09/2021 Á 30/09/2021 

  

99035536 SILVIA BOTELHO PEREIRA 

SERVIDORA RESPONSAVEL PELO 

ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO TFD 

(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) 

VIABILIZA O TRANSPORTE, COMPRA DE 

PASSAGEM, ORGANIZACAO E 

AGENDAMENTO DO FLUXO DE PACIENE DO 

PROGRAMA CEAE – SANTO ANTONIO DO 

MONTE. 

A AUSENCIA DA FUNCIONÁRIA PODERÁ CAUSAR 

PREJUÍZO AO ATENDIMENTO DO TFD NO 

PERÍODO DA TARDE, HORÁRIO QUE TEMOS 

APENAS UMA FUNCIONÁRIA FIXA E O FLUXO DE 

USUÁRIOS É INTENSO, ALÉM DE DIVIDIR A 

ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA DO CEAE/SANTO 

ANTONIO DO MONTE, ASSIM SUA AUSÊNCIA NOS 

DIAS QUE REALIZA SOBRESTAMENTO DE 

HORÁRIO PODERÁ COMPROMETER O 

ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE PROCURAM 

O SETOR DE TFD. 

02, 08, 10, 14, 16, 20,22, 24, 28, 

30/09/202 1 

  

99035090 
SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA 

TOLEDO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99035532 
SILVIA ROGERIA DE OLIVEIRA 

BOTELHO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99023816 SIMONE DA SILVA 

Exercerá as funções típicas da enfermagem na 

coordenadoria do SERSAM em substituição a 

extensão de carga horária 

A urgência possui apenas um enfermeiro por turno e a 

ausência de um triagista inviabiliza o atendimento na 

unidade, comprometendo a assistência da população. 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99036567 SIRLENE CARLA DE OLIVEIRA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação 

De 01 a 30/09/2021 

  

98014503 
STÊNIO VARGAS DE PAULA 

GOMES 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em 

unidades de Saúde, estabelecimentos de Saúde e 

repartições públicas.Por ser uma aplicação de produto 

quimico (quartenário de amônia) é realizada após o 

expediente de trabalho.Campanha de vacinação de 

cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de 

higiene sejam mantidos a fim de impedir a propagação do 

vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é 

altamente recomendável que realize a desinfecção 

preventiva de ambientes e suas superfícies para assim 

promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas 

agendadas(covid-19).A campanha de vacinação animal 

contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma ação 

preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99035049 SULA LORENA GONTIJO 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99014873 
TACIANA APARECIDA DA 

COSTA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99037261 TALITA DE CASSIA DOS SANTOS 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação 

De 01 a 30/09/2021 

  

97036170 TÂNIA APARECIDA DEOLIVEIRA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 
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99035098 TATIANA BARBOSA SILVA 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99037259 TATIANA COSTA PICHITELLI 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação 

De 01 a 30/09/2021 

  

99016295 
TATIANE MARIA DE FREITAS DO 

NASCIMENTO 
supervisao de vigilancia sanitária 

atividades de coordenação da vigilancia sanitária não serão 

executadas 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99036665 
TATIANE REZENDE 

CAVALCANTE 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação 

De 01 a 30/09/2021 

  

99016927 TÉRCIO DE FARIA LEÃO 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação 

De 01 a 30/09/2021 

  

99035533 
THIAGO CRISTIANO ALMEIDA 

MARÇAL 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99037059 TIAGO MELLO RIGO 
MÉDICO GENERALISTA EM PLANTÃO NOS 

FINAIS DE SEMANA NO POSTO CENTRAL 
DEMANDA EM UAP EM VIRTUDE DA PANDEMIA 

01 E 08/08/2021 
  

99022725 VALDIRENE DE OLIVEIRA 

Execerá suas funções mantendo a organização das 

filas para vacinação contra covid-19, conferencia dos 

documentos, e atualização das carteirinhas de cadastro 

para vacinação. 

Na esf buriti têm quatro agentes comunitários de saúde 

sendo aos sábados não implicará em prejuizo para equipe, 

tendo em vista que se essas horas serão pagas em pécunia 

ao servidora. 

Nos sábados do mes de setembro/2021 

podendo ser nos drives: (divinopolis 

clube, prefeitura ou do nitéroi), que 

solicitarem a servidora. 

  

99037277 
VANDA DA CONCEIÇÃO BRÁZ 

NACUR 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação 

De 01 a 30/09/2021 

  

99023854 
VANDEIR DA SILVA GONTIJO 

JÚNIOR 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

98014485 VANDER RICARDO REIS 

Triagem da vacinacao COVID Centro Administrativo. 

Campanha de vacinação de cães e gatos previstas para 

os dias 25/09 e 26/09. 

A triagem da vacinação é essencial na aplicação das 

vacinas agendadas(covid-19). A campanha de vacinação 

animal contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma 

ação preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99023850 VANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Desinfecções com aparelho termonebulizador em 

unidades de Saúde, estabelecimentos de Saúde e 

repartições públicas.Por ser uma aplicação de produto 

quimico (quartenário de amônia) é realizada após o 

expediente de trabalho.Campanha de vacinação de 

cães e gatos previstas para os dias 25/09 e 26/09. 

É de extrema importância que padrões rigorosos de 

higiene sejam mantidos a fim de impedir a propagação do 

vírus da COVID-19, principalmente em instituições 

públicas e privadas. Para manter os serviços essenciais, é 

altamente recomendável que realize a desinfecção 

preventiva de ambientes e suas superfícies para assim 

promover a segurança de seus usuários e colaboradores. A 

triagem da vacinação é essencial na aplicação das vacinas 

agendadas(covid-19).A campanha de vacinação animal 

contra a raiva é preconizada pelo Estado e é uma ação 

preventiva à essa doença letal 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

97034320 
VANILDO PINTO DA SILVA 

AZEVEDO 
Exercerá as funções de motorista área de saúde 

Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para 

tratamento fora do domicilio 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99035387 
VINÍCIUS CARVALHO 

CAVALCANTE 

Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação 

De 01 a 30/09/2021 

  

99035387 
VINÍCIUS CARVALHO 

GUIMARÃES 

Diante da pandemia da COVID e a necessidade de 

acelerar a vacinação, a presença dos enfermeiros na 

aplicação das vacinas é fundamental. 

A ausencia do enfermeiro nos pontos de vacinação 

impossibilita o processo de aplicação das doses. 

Enquando durar a vacinação do Drive 

Thru 

  

99037052 VIVANA LUCIA DA SILVA DRIVE THRU VACINAÇÃO COVID-19 
01/09/2021 A 30/09/2021 

  

99037236 VIVIANY FREITAS TAVARES 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação 

De 01 a 30/09/2021 

  

99036811 WALTER DE CARVALHO SOUZA 
Campanha de Vacinação contra COVID-19 - Drive 

Thru 
Pandemia,impacto no processo vacinação 

De 01 a 30/09/2021 

  

99021480 WANDERLEY SOUSA RAMOS Exercerá as funções de motorista área de saúde 
Atendendo ao TFD no transporte de pacientes para 

tratamento fora do domicilio 

01/09/2021 a 30/09/2021 

  

99026150 
ZILA ESTEFANIA GUIMARAES 

SANTOS 

Realizar e/ou supervisionar acolhimento com escuta 

qualificada e classificação de risco, de acordo com 

protocolos estabelecidos;Supervisionar as ações do 

técnico/auxiliar de enfermagem; Realizar 

procedimentos de enfermagem, como curativos, 

administração de medicamentos, coleta de material 

para exames, lavagem, entre outras atividades , de 

acordo com sua área de atuação e regulamentação; 

Considerando o atual cenário de saúde, onde, o país foi 

atingido fortemente por um vírus de letalidade , o SUS 

precisou se expandir para dar a resposta assistencial que a 

população necessitava. “Fica claro nesta pandemia o 

quanto o SUS é importante".A chegada da pandemia de 

Covid-19 forçou adaptações em todos os setores e na 

saúde pública não foi diferente. Neste sentido fez-se 

necessário estender o atendimento a população aos finais 

de semana, evitando /e ou dimunindo o fluxo de pessoas 

na UPA. 

04/11/18 e 25 DE SETEMBRO C.S 

CENTRAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS 

PORTARIA Nº. 219/2021, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

A Sra. Syulla Rocha Rodrigues Feitosa, Diretora de Administração, no uso de suas atribuições legais; 

  

Considerando a necessidade da administração pública municipal de zelar pela eficiência administrativa em todos os seus setores; 

  

Considerando o poder discricionário do administrador de colocar os servidores em atividades laborais, visando o seu melhor desempenho 

profissional, sua valorização e dignificação com vistas à modernização da gestão de pessoas, fundamental para o cumprimento da missão 

institucional da Prefeitura Municipal de Divinópolis;  

Considerando que é salutar à administração o rodízio de funcionários em cargos e funções públicas com vistas a empreender maiores capacidades 

técnicas e melhor absorção do conhecimento das diversificadas atividades que permeiam o exercício funcional público.  

RESOLVE:  

Art. 1º. Transferir os servidores relacionados abaixo, conforme local definido a seguir: 

  
Ítem Motivação do Ato Matrícula Servidor Cargo Lotação atual Nova lotação A partir de 

l 
Ofício SEMUSA - RH nº 

183/2021 
9903710-2 

WINNY MYTALLE DA 

SILVA PEREIRA 

Técnico de Enfermagem 

PSF 

Secretaria Municipal de 

Saúde - ESF Nossa Senhora 

das Graças 

Secretaria Municipal de Saúde - 

UAP Antônio Fonseca 
24/08/2021 

ll 
Ofício SEMUSA - RH nº 

183/2021 
9902163-7 

MARIA HELENA DE 

MORAIS MACHADO 
Técnico de Enfermagem 

Secretaria Municipal de 

Saúde - ESF Planalto l 

Secretaria Municipal de Saúde - 

Coordenadoria da Farmácia 
18/08/2021 


