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OFÍCIO Nº 258/2020-GAB DEP. DELMA SSOOFÍCIO Nº 258/2020-GA B DEP. DELMA SSO

Brasília, 10 de julho de 2020.

 

Senhor Secretário,

 

Cumprimento Vossa Excelência e na oportunidade, venho mediante este instrumento
solicitar que seja acatada a relevante solicitação a seguir.

Preliminarmente, cumpre registrar que o pleito tem por finalidade representar perante
esta Secretaria os interesses da Comissões de aprovados no concurso de 2018 da Secretaria
de Estado de Saúde do DF para os cargos de enfermeiro obstetra e enfermeiro de família e
comunidade, as quais procurou este gabinete parlamentar ao viso de buscar alternativas que
viabilizem a sua pronta contratação, sobretudo para reforçarem o combate ao novo
coronavírus.

É sabido que recentemente o Governador Ibaneis Rocha publicou a nomeação de 30
novos enfermeiros da família e comunidade, bem como 50 enfermeiros obstetras.

Ocorre que é indiscutível a necessidade de ampliar mais ainda o quadro da Secretaria
de Estado de Saúde com profissionais como os enfermeiros da família e comunidade e
enfermeiros obstetras, que mediante suas atividades técnicas podem contribuir com o
combate ao novo coronavírus no âmbito desta Capital.

Em que pese a publicação do Decreto nº 40.572/2020, o qual suspende por tempo
indeterminado a nomeação de candidatos já aprovados em concursos públicos, cabe esclarecer
que a nomeação dos respectivas categorias evidencia a exceção prevista na redação do
parágrafo único do art. 1º do referido Decreto.

 
Art. 1º Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os atos de nomeação e
posse, inclusive para entrada em exercício, de candidatos já aprovados em
concursos públicos realizados no Distrito Federal.

Parágrafo único. Excetuam-se da regra do caput aqueles cujoParágrafo único. Excetuam-se da regra do caput aqueles cujo
exercício seja necessár io para a prevenção, contenção ou combateexercício seja necessár io para a prevenção, contenção ou combate
ao Novo Coronavírus.ao Novo Coronavírus.

 

Neste sentido, imbuído do dever constitucional a este parlamentar outorgado por meio
do voto popular de representar e defender as demandas da sociedade distrital é que remeto a
sobredita solicitação na certeza de que é comum a este órgão o interesse de primar pela
eficiência do serviço prestado à sociedade.

Finalmente, considerando a necessidade de ampliar o quadro de servidores da saúde
para o combate ao novo coronavírus, é que solicito a nomeação dos aprovados para os cargos
de enfermeiro de família e comunidade, bem como enfermeiros obstetras.

 

Atenciosamente,
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DELMA SSODELMA SSO
Deputado Distrital - Republicanos/DF

 
 

Ao Senhor
FRANCISCO ARAÚJO FILHO FRANCISCO ARAÚJO FILHO 
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal 
Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara
Legislativa)
CEP: 70770-200
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