
 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 
 

 Aos vinte e três dias do mês de fevereiro ano de 2022 (23/02/2022), quinta feira, às 09:07 (nove horas 

e sete minutos), na sala de reuniões da Secretária Municipal de Saúde, situada na Avenida Kaled Cosac, n° 543, 

Centro, CEP: 73.850-000, em Cristalina, Estado de Goiás, reuniram-se os membros da Comissão de 

Credenciamento, nomeados pelo Decreto n° Decreto 20.245/202, incluso no processo, presididos pelo Srª. 

Samara Gregory Luzzi Biazzoto Massa, Presidente da Comissão; Sra. Gleice Paula Viana, Membro da Comissão, 

e Sra. Claudiana Coelho Guimarães. Num primeiro momento, certificou-se o registro das inscrições, através da 

plataforma google forms, constando data de inscrições conforme exigido no edital, sendo analisado as inscrições 

de 00:00 do dia 17 de fevereiro de 2022 até as 23h:59 min de 22 de fevereiro de 2022.  

INSCRIÇÕES PESSOA FÍSICA 

INSCRIÇÃO PROTOCOLO IDENTIFICAÇÃO CARGO HABILITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO 

194 20/02/2022 22:30 Elisa Fernanda haupka ENFERMEIRO(A) Habilitado 
Documentos enviados 

corretamente 

195 22/02/2022 12:06 Camila Pinheiro Braga 

ENFERMEIRO ESF 

CAMPOS LINDOS - 

MARAJÓ Habilitado 

Documentos enviados 

corretamente 

 

Isto posto, vale ressaltar que não houveram inscrições para opção Pessoa jurídica, os interessados 

acima HABILITADOS, estão aptos a adjudicação para fins de formalização do credenciamento. Assim como os 

INABILITADOS podem apresentar o rol de documentos expostos no edital para nova proposta de credenciamento, 

conforme disposto no edital. A Presidente da Comissão de Credenciamento declarou encerrada a reunião às 09 25 

min (nove horas e vinte e cinco minutos) do dia vinte e três dias de fevereiro de 2022 (23/02/2022), determinando 

a lavratura desta Ata. Nada mais havendo a tratar, e encerra-se a reunião, lavrando-se a presente ata, que vai lida 

e achada em conforme pelos membros presentes. 
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