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REABERTO O PRAZO DE OPÇÃO PARA INTEGRAR A CARREIRA
DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO
Foi publicada no Diário Oficial da União, edição extra, de 30 de dezembro
de 2009, a Medida Provisória n0 479, a qual reabre o prazo de opção
para integrar a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, de
que trata o § 10, art. 20, da Lei n0 11.355, de 19 de outubro de 2006.
A opção iniciou-se no dia 30.12.2009 e poderá ser realizada até
60 dias após a publicação da lei resultante da conversão da Medida
Provisória n0 479/2009, gerando efeitos financeiros a partir da data
da formalização do Termo de Opção que poderá ser feita das seguintes
maneira:
pessoalmente na Unidade Pagadora mais próxima;
em domicílio;
pela Internet com reconhecimento de firma;
por procurador/curador/tutor.

Maiores informações podem ser obtidas na página da CGRH na Intranet
(Áreas do MS – Secretaria-Executiva – Coordenação-Geral de Recusos Humanos) ou na Unidade Pagadora mais próxima.

ADICIONAL DE PLANTÃO HOSPITALAR
Foi publicada a Lei n0 12.155, de 23 de dezembro de 2009, que alterou o
artigo 298, da Lei n0 11.907 de 2 de fevereiro de 2009, a qual instituiu o
Adicional de Plantão Hospitalar (APH). Assim, o referido adicional passa a
ser devido aos servidores em efetivo exercício de atividades hospitalares,
desempenhadas em regime de plantão nas áreas indispensáveis ao
funcionamento ininterrupto, entre outros, dos hospitais vinculados ao
Ministério da Saúde (Hospital Geral de Bonsucesso – HGB, Instituto Nacional
de Tráumato-Ortopedia – Into, Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras
– INCL, Hospital dos Servidores do Estado – HSE, Hospital Geral de Jacarepaguá
– HGJ, Hospital do Andaraí – HGA, Hospital de Ipanema – HGI, Hospital
da Lagoa – HGL e Instituto Nacional de Câncer – Inca). O Ministério da
Saúde encaminhou ao Ministério do Planejamento Minuta de Decreto de
regulamentação dos critérios de fixação do quantitativo máximo de plantões
permitidos e os critérios para implementação do APH no âmbito das unidades hospitalares vinculadas a este Ministério.

REALIZADO CONCURSO PARA PRENCHIMENTO
DE 805 VAGAS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO
Aproximadamente, 53 mil candidatos se inscreveram para o concurso
público que visa ao preenchimento de 805 vagas de nível superior e médio.
As provas foram realizadas no dia 31 de janeiro de 2010, à tarde. O
resultado final deve ser divulgado provavelmente na segunda quinzena
de março.
Informações e sugestões sobre o Mural: 3315-3964 ou danielle.magalhaes@saude.gov.br
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