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EDITAL 002/2021 - SESC/AP 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR PARA CURSO NA ÁREA DA 
SAÚDE  

 

O Serviço Social do Comércio, Departamento Regional do Amapá, torna público para conhecimento dos 
interessados, O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR PARA 
CURSO NA ÁREA DA SAÚDE PARA POSSÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AFIM DE ATENDER A 
PROGRAMAÇÃO REGIONAL DO SESC AMAPÁ NO ANO DE 2021, nos termos das condições estabelecidas 
no presente Edital:  
 
1. DO OBJETO  
1.1. Constitui objeto deste Edital o chamamento público para fins de credenciamento de profissionais de saúde na 
área da enfermagem, para atender a programação sistemática do Serviço Social do Comércio – SESC/AP, 
quando houver demanda.  
a) Levando em consideração a economicidade, a celeridade e a impossibilidade de competição entre os 
profissionais, os candidatos aderem a este Edital de Credenciamento, em sua integralidade, no ato da inscrição. 
1.2. A contratação dos credenciados será efetivada de acordo com a grade programática prevista no calendário 
de ações desta Administração Regional do SESC/AP, ou os que vierem a surgir, possibilitando a contratação de 
profissionais do campo da saúde de forma democrática, atendendo aos princípios da oportunidade, 
conveniência, legalidade, impessoalidade e transparência. 
1.3. O presente credenciamento entra em vigor a partir da data de sua publicação, por um período de 12 (Doze) 
meses. 
1.4. Pré requisitos: Diploma devidamente reconhecido pelo MEC na área da saúde, Registro profissional no 
Conselho de classe, experiência Profissional na área de no mínimo 1 (um) ano, desejável pós-graduação na 
área da Saúde Coletiva/Saúde Pública/ Saúde da Mulher e/ou Obstetrícia, ser responsável, organizado, ter 
dinamismo e iniciativa.  
1.5. Atividades: Conhecer, planejar, executar e avaliar Cursos, Oficinas e atividades afins, conforme critérios 
estabelecidos pelo SESC/AP. 
 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. Poderão participar do Credenciamento pessoas físicas e jurídicas, cujo ramo de atividade (código da 
atividade econômica registrada) seja compatível e pertinente ao objeto da prestação de serviços deste 
regulamento, que se inscreverem e comprovarem estar habilitadas a prestar os serviços, conforme requisitos 
exigidos neste Edital, concordando com os valores propostos pelo SESC/AP. 
 
2.1. Poderão inscrever-se no presente Edital: 

a) Pessoas Jurídicas, legalmente constituídas, cujo ramo de atividade (código da atividade econômica 
registrada) seja compatível e pertinente ao objeto da prestação de serviços deste regulamento. Dessa 
forma, os profissionais de enfermagem devem apresentar a atividade econômica, descrita no contrato 
social e cartão CNPJ, a alínea correspondente.  

b) Pessoas Jurídicas Optantes pelo Simples Nacional ou Outro Regime Tributário; 
c) Pessoas físicas, munidas de cópias de RG, CPF e PIS, comprovante de endereço, bem informações dos 

dados bancários e Declaração de liberação de fornecimento de dados para o SESC-AP para fins 
cadastrais e fiscais. 

 
2.2. Não poderão participar do processo de credenciamento: 
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a) Pessoas Jurídicas que tenham participação societária ou de qualquer forma de gestão, seja a que título 
for, de dirigentes ou empregados do SESC ou do SENAC em âmbito nacional, membros da Comissão 
Julgadora, bem como de Conselheiros da Entidade ou seus cônjuges ou parentes até o 3º grau civil; 

b) Duas ou mais empresas que tenham como sócios as mesmas pessoas ou grupo de pessoas, sejam 
físicas ou jurídicas, independentemente do percentual de participação no Capital Social; 

c) Empresas cuja falência tenha sido decretada; 
d) Pessoas Jurídicas que estejam em situação irregular perante os órgãos competentes ou estejam 

impedidas de contratar com o Sesc/AP por punições em vigor até a data de inscrição; 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet através do preenchimento do formulário de 
inscrição, no endereço eletrônico:  
Pessoa Jurídica, link: 
https://credencial.imasters.com.br/credenciamentodeprofissionalinstrutordecursosaudepessoajuridica   

Pessoa Fisíca,  link: 
https://credencial.imasters.com.br/credenciamentodeprofissionalinstrutordecursosaudepessoafisica, a partir do 

dia 20/09/2021. Para finalizar a inscrição, o candidato deve preencher todos os campos de inscrição, optar pela vaga e 
anexar em campo próprio os documentos, no formato (.pdf). 

PERÍODO: 12 (Doze) meses a contar a partir do dia 20/09/2021. 

 

3.2. A cargo da Coordenação de Saúde, poderá haver a indicação de outro endereço eletrônico para serem 
realizadas as inscrições ou o envio de documentação. 
3.3. Para a realização da inscrição no credenciamento dos profissionais devem preencher a ficha com as 
seguintes informações:  

a) Formulário de Inscrição do Proponente, devidamente preenchido e assinado; 
b) Autorização de Uso da Imagem e Voz, devidamente preenchido e assinado; 
c) Autorização para Depósito em Conta Corrente, o pagamento será realizado por meio de depósito em 

contacorrente do proponente. No caso de Micro empreendedor individual, os dados bancários poderão 
ser de Pessoa Jurídica ou de Pessoa Física titular da empresa; 
 

3.4. Pessoa Física, deve apresentar: 
a) Cópia dos documentos comprobatórios do profissional PROPONENTE (Cópia do RG, CPF, PIS, diploma 

de graduação e pós graduação reconhecidos pelo MEC , experiência profissional na área). 
b) Cópia de Comprovante de Residência atualizado (expedido no prazo máximo de noventa dias); 
c) Currículo profissional atualizado. 
 

3.5. Pessoa Jurídica e MEI - razão social, e as certidões: 
a) Comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ. 
b) Cópia de Comprovante de Residência (do signatário da empresa) atualizado (expedido no prazo máximo 

de noventa dias). 
c) Certidão Negativa Municipal (ISS) 
d) Certidão Negativa Estadual (INSS) 
e) Certidão FGTS (Site Caixa Econômica) 
f) Certidão Negativa Débitos trabalhistas 
g) Optante Simples (caso a empresa seja cadastrada) 

3.6. O credenciamento, não garante ao proponente que a contração será efetivamente realizada pelo SESC/AP 
3.7. Caso o convocado não manifeste interesse na contratação, não apresente os documentos solicitados, esteja 

em situação irregular ou desista de assinar o Contrato no prazo estabelecido, o SESC/AP convocará o 
próximo na lista de credenciados.  

3.8. É vedada a subcontratação, no todo ou em parte, da execução das ações objeto deste Edital. 

https://credencial.imasters.com.br/credenciamentodeprofissionalinstrutordecursosaudepessoajuridica
https://credencial.imasters.com.br/credenciamentodeprofissionalinstrutordecursosaudepessoafisica
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3.9. A contratação por meio deste Edital, não gera nem implicam em vínculo trabalhista entre o SESC/AP e o 
contratado, tendo todos os selecionados por este Edital responsabilidade única, exclusiva e total pelos 
serviços prestados, com o SESC/AP. 

3.10. A contratação somente se dará em caso de disponibilidade do contratado com as datas previstas pelo 
SESC para a realização de cada etapa. Em caso de impedimento do proponente a proposta credenciada 
não será contratada sendo desclassificada do presente credenciamento. 

3.11. O SESC/AP não é responsável pelo transporte, hospedagem e/ou alimentação dos profissionais 
envolvidos na realização das programações.  

 

4.  DAS RESPONSABILIDADES DAS 
PARTES
  

4.1. DR SESC/AP 
4.1.1 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO via depósito em conta bancária informada na autorização de 
depósito entregue junto com a documentação de contratação deste edital, conforme valor no ANEXO I, para 
Pessoa Física, Jurídica. 
4.1.2. As notas fiscais deverão ser entregues ou enviadas por e-mail em até 2 dias após a realização do serviço. 
Sendo: 

a) Pessoa Física deve incluir na entrega ou no envio por e-mail da Nota Fiscal, a cópia da Guia de 
Recolhimento, mais o comprovante de pagamento da taxa. Atenção se o envio da Nota Fiscal ocorrer 
após o dia 18 de cada mês, o contratado deverá aguardar para emitir e enviar a Nota Fiscal até o 1º dia 
util do mês subsequente em conformidade os prazos para o trâmite depagamento interno. 

b) Pessoa Jurídica deve entregar ou enviar por e-mail a Nota Fiscal. 
c) MEI (Microempreendedor Individual) deve incluir na entrega ou no envio por e-mail da Nota Fiscal, o 

certificado de MEI. 
4.1.3. O pagamento será realizado em até 15 dias úteis contados a partir da entrada de certificação danota; 
4.1.4. No pagamento dos serviços o SESC/AP procederá à retenção dos tributos e contribuições, na forma de 
legislaçãovigente. 
 

 

 

ALÍQUOTA PARA FINS DE RETENÇÃO 

PESSOA FÍSICA 

 
BASE DE CÁLCULO IRRF 

ALÍQUOTAS 

PESSOA FÍSICA 

ISS* INSS IRRF 

De 1.903,99 até 2.826,65 5% 11% - 

IRRF – conforme legislação em vigor. 

 
*Nâo haverá retenção na fonte do ISS caso o Orgão arrecadador municipal solicite o recolhimento no ato da 
emissão da Nota Fiscal. 
 
 

ALÍQUOTA PARA FINS DE RETENÇÃO 

PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL 

ISS IRRF PIS/COFINS/CSLL 

5% 1,5% 4,65% 
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Para pessoas jurídicas do Regime Tributário Simples Nacional, haverá a retenção apenas do ISS e do 
Micro Empreendedor Individual – MEI, não haverá retenção de tributos. 

 

ALÍQUOTA PARA FINS DE RETENÇÃO 

PESSOA JURÍDICA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL 

ISS IRRF PIS/COFINS/CSLL 

5% 0% 0% 

Para pessoas jurídicas do Regime Tributário Simples Nacional, haverá a retenção apenas do ISS. 

 
ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL IRPF – IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA 
PIS – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
COFINS – CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL CSLL - CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 
 
4.2. DOS CREDENCIADOS 
4.2.1. Comparecer na reunião de alinhamento,quando for confocado conforme dia, local e horário informado. 
O não comparecimento implicará na desistência, encaminhando assim a chamada do próximo proponente 
credenciado. 
4.2.2. Conceder ao SESC Amapá direito de uso de imagem das atividades realizadas, em impressos e obras 
de audiovisual, a título de divulgação dos acervos e de atividades desenvolvidas pela instituição, a qualquer 
tempo. 
4.2.3. Independente de declaração expressa, a apresentação dos documentos e da proposta implica a 
aceitação plena e total das condições e exigências deste edital, a veracidade e autenticidade das informações 
constantes nos documentos apresentados, e ainda, a inexistência de fato impeditivo à participação preponente, 
o qual, na incidência, obriga o participante a comunicar ao SESC/AP quando ocorrido durante a vigência do 
Edital. 
 

5. DISPOSIÇÕESGERAIS
  

5.1. O ato de inscrição pressupõe plena concordância dos termos e condições do Edital, que passarão a 
integrar as obrigações, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas 
aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do 
procedimento administrativo e execução dos serviços. 
5.2. Não será permitida a disseminação de conteúdo racista, preconceituoso, homofóbico, misógino, 
xenófobo, de natureza pejorativa e repudiável, ilegal ou erótica, por qualquer meio de expressão (visual, verbal, 
sensorial, literárias ou similares) que afetem negativamente a dignidade da pessoa humana. E, da mesma forma, 
não será permitido propaganda político-partidária, promoção empresarial de produtos, serviços e marcas de 
qualquer natureza; e ainda a comercialização direta ou indireta de quaisquer produtos e serviços. 
5.3. Ao SESC/AP fica reservado o direito, antes da realização das ações, de revogar, anular ou suspender, 
parcial ou totalmente, definitiva ou temporariamente, em despacho circunstanciado da Autoridade Competente 
e no exclusivo interesse da Entidade, o presente Edital, sem que caibam aos selecionados os recursos das 
decisões. 
5.4. Fica estabelecida que as propostas credenciadas através deste Edital devam manter as mesmas 
características apresentadas, salvo quando a Coordenação de Saúde considerar necessária alguma alteração. 
5.5. As ações credenciadas através deste Edital deverão manter as mesmas características apresentadas na 
proposta avaliada, se no dia ou período de realização da atividade, caso não sigam as mesmas características 
estarão passiveis de serem canceladas, com a suspensão total do pagamento. 
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5.6. A qualquer momento, o SESC/AP poderá desclassificar o interessado, sem que lhes caiba qualquer 
indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a capacidade técnica, inclusive 
incorreções que venham a ser detectadas na documentação ou propostas.  
5.7. Poderá, o SESC/AP contratar profissionais ou pessoas físicas, que não estejam credenciadas, desde 
que justificado pela área técnica. 
5.8. Os dados fornecidos serão utilizados para fins de cumprimento do objeto desse Edital.  
5.9. Município de Macapá/AP é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao 
Edital e a procedimentos dele resultantes, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

Macapá/AP, 06 de Setembro de 2021. 
Lucicleia Vieira de Oliveira 

Diretora Regional do Sesc/AP, em exercício
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ANEXO I 

 
CURSO – PROGRAMAÇÃO PRESENCIAL E/OU ON-LINE 

Especificação 

CURSO: Valor: 
P. Física: 1.500,00 
P. Jurídica: 1.500,00 
Duração do curso: 20h (4hs/dia) 
Experiência: com experiência 
Metodologia: presencial e/ou online (de acordo com 
decreto vigente). Aula expositiva, dinâmicas e outros 
recursos mais a critério do ministrante do curso, seguindo 
os protocolos do Ministério da Saúde e também uso de 
plataformas digitais a serem indicadas pelo setor de T.I. 
do Sesc Amapá. 
Resultado esperado/meta: formação de agentes 
multiplicadores capazes de se comunicarem claramente, 
propor métodos inovadores de comunicação em saúde e 
fornecer correta informação entre seus pares. 

CRONOGRAMA: 
1º Dia 
Dinâmica de apresentação dos participantes (quem são, por que 
vieram, o que esperam do curso); 
Apresentação do projeto “Multiplique essa Ideia” no Local de Trabalho 
(discutir conteúdo básico, objetivos, metodologia, indicadores de 
resultados); 
Realização de formulário de pré-teste; 
Apresentação do Curso de Formação de Agentes Multiplicadores na 
Promoção da Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva; 
Concepção de saúde/processo saúde-doença; 
Determinantes sociais, políticos, econômicos e culturais de saúde. 
 
 2º Dia 
Iniciação sexual / gravidez na adolescência/ planejamento familiar; 
Sexualidade – conceitos, mitos, tabus, diversidades culturais; 
Valores, conceitos, preconceitos; 
Heterossexual, homossexual, bissexual e transsexualidade; 
Sexo seguro, atitudes preventivas, treino de assertividade para a 
prevenção das ISTs, Conduta sexual e atitudes de riscos – IST’s; 
Doenças Sexualmente Transmissíveis – vias de transmissão e métodos 
de prevenção. 
 
 3º Dia 
Transmissão do vírus causador da Aids; 
Atitudes frente ao portador do HIV; 
Preconceito referente ao portador do vírus HIV/Aids; 
Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA e Serviço de Assistência 
Especializada – SAE. 
 
 4º Dia 
Assédio e suas particularidades / tipos de assédio; 
Assédio institucional (assédio moral vertical descendente / assédio 
moral organizacional / assédio moral horizontal / assédio moral vertical 
ascendente); 
Assédio sexual em ambiente laboral; 
Rede de apoio à pessoa assediada. 
 
 5º Dia 
Compromisso e engajamento no programa (como pessoa e em 
comunidade); 
Elaboração e apresentação de um planejamento de ações educativas 
sistemáticas para serem desenvolvidas dentro do ambiente laboral; 
Interação temática; 
Aplicação do pós-teste; 
Avaliação do curso, discussão sobre os objetivos, resultados 
alcançados, sugestões e recomendações.  
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO PROPONENTE 
CADASTRO PESSOA JURÍDICA 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR PARA CURSO NA 

ÁREA DE SAÚDE – 2021. 

 
 

Declaro que estou de acordo com os termos do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR PARA CURSO NA ÁREA DE SAÚDE – 2021. 

 
 

Macapá-AP, ______ de ______________________ de 2021 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA 

Razão Social  

CNPJ  

Inscrição Estadual  Inscrição 

Municipal 

 

Endereço  

Cidade  Estado  

Website  

Telefone(s)  Celular  

E-mail  

REPRESENTANTE LEGAL 

Nome Completo  

Data de Nascimento  Nacionalidade  

RG/ CNH  CPF  

Estado Civil  Profissão  

Endereço Residencial 

Completo 

 

CEP  Cidade - UF  

Telefone(s)  Celular  

E-mail  
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ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO PROPONENTE 
CADASTRO PESSOA FÍSICA 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR PARA CURSO NA 

ÁREA DE SAÚDE – 2021. 
 

 
 
 

Declaro que estou de acordo com os termos do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR PARA CURSO NA ÁREA DE SAÚDE – 2021. 

 
 
 

_____________- ____, ______ de ______________________ de 2021 
 
 

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PESSOA FÍSICA 

Nome Completo  

Data de Nascimento  Nacionalidade  

RG/ CNH  CPF  

Estado Civil  Profissão  

Endereço Residencial 

Completo 

 

CEP  Cidade - UF  

Telefone(s)  Celular  

E-mail  

Dados Bancários – 

Banco: 

 Agência:  Conta 

Corrente: 
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ANEXO V 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR PARA CURSO NA 

ÁREA DE SAÚDE – 2021. 

 

 

 

Pelo presente documento, Sr(a).
 .............................................................................................................................................................................. ,
residente na Rua............................................................................................................................., inscrito (a) no 
CPF sob o nº......................................................, portador do RG nº............................, adiante designado 
Autorizante, autoriza ao SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AP, inscrito no CNPJ nº 03.593.251/0001-15 
com sede à Rua Jovino Dinoá, nº4311 - Beirol, Macapá/AP, designado Autorizado, a utilizar a sua imagem,voz 
e/ou nome no site do SESC/AP, assim como no seu material de divulgação, de acordo com o que a seguir se 
estabelece:; 
1. O Autorizante declara, neste ato, que atividade, não violam direitos de terceiros, notadamente de natureza 
autoral e os denominados direitos de imagem e voz, razão pela qual responsabilizar-se-á, perante o Sesc e 
terceiros, por quaisquer pleitos e/ou reivindicações de terceiros que tenham por objeto as obras e as utilizações 
previstas neste Instrumento, inclusive, em especial, no que tange a indenizações de qualquer natureza que 
venham a ser impostas ao Sesc e terceiros; 
2. O Autorizante, plenamente ciente de que as produções fotográficas, vídeos e filmes da Autorizada são de 
caráter educativo e cultural, sem finalidade lucrativa, firma a presente Autorização gratuitamente, de forma 
irrevogável e irretratável em caráter definitivo, não cabendo indenização a qualquer título; 
3. A autorizada fica plenamente capacitada a reproduzir, publicar e ceder, no Brasil e no exterior sob qualquer 
forma de suporte de material existente ou que venha a ser criado, as produções que contenham a imagem do 
Autorizante; 
4. A presente Autorização é dada de forma a permitir a Autorizada a fixar imagem e voz do Autorizante a ser 
veiculada no Brasil e no exterior, em número ilimitado de vezes, em circuito fechado e/ou aberto, seja qual for o 
processo de transporteutilizado. 
Fica eleito o foro da cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, como competente para dirimir qualquer 
demanda decorrentes deste Termo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. Desta forma, 
firma o presente, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si e herdeiros. 
 
_____________- ____, ______ de ______________________ de 2021. 
 

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura do Artista ou Responsável Legal 

 

Testemunhas: 
1ª-   CPF: 
2ª______________________________________CPF: 
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ANEXO VI 

 
AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR PARA CURSO NA 

ÁREA DE SAÚDE – 2021. 
 

AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DE PESSOA (JURÍDICA OU FÍSICA) 

 

CONTA CORRENTE DE PESSOA (    ) JURÍDICA          (      ) FÍSICA) 

Razão Social/ Nome  

Endereço   

CNPJ/CPF  

Inscrição Estadual/ RG  

Nome do Banco  

Código do Banco  

Agência  

Conta Corrente  

 
 

Eu Profissional/ Representante Legal, (nome 
completo)______________________________________________________________________, RG: 

____________________________CPF: _______________________________________, responsável pela 
realização_________________________________________________________________________, autorizo 

efetuar o depósito na conta corrente, referente ao pagamento de cachê do serviços prestados para o Sesc 
Amapá por meio do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR 

PARA CURSO NA ÁREA DE SAÚDE – 2021, conforme dados acima, e de acordo com condições e normas do 
Sesc Amapá para este tipo de serviço. 

 
_____________- ____, ______ de ______________________ de 2021 

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional ou Responsável Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


