
PORTARIA FS/DE Nº 205 DE 12 DE JUNHO DE 2020 

DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA DOS ATOS PERTINENTES À 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei nº 5.164, de 17 de dezembro de 2007, 

alterada pela Lei nº 6.304, de 28 de agosto de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 43.214, 

de 28 de setembro de 2011, assim como as competências estabelecidas no Estatuto e 

Regimento Interno da Fundação e o Contrato de Gestão assinado com a Secretaria de Estado 

de Saúde, 

CONSIDERANDO: 

- a necessidade de agilizar o processamento dos expedientes de rotina relativos à 

administração de pessoal da FUNDAÇÃO SAÚDE e assuntos correlatados, bem como a melhor 

gestão na área de Recursos Humanos, tendo em vista a necessidade de atender de forma 

efetiva o princípio da eficiência; 

- que a Fundação Saúde é uma fundação pública de direito privado, sendo as relações com 

seus profissionais regidas pelo direito do trabalho - regime celetista, conforme dispõe o art. 22 

da Lei nº 5.164/2007, alterada pela Lei nº 6.304/2012; 

- que na seara trabalhista a delegação de competência para determinados atos é permitida ao 

empregador em razão de seu poder empregatício e diretivo; e 

- que do ponto de vista do direito administrativo a delegação de competência é autorizada 

pela Lei Estadual nº 5.427, de 01 de abril de 2009, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Delegar ao Diretor de Recursos Humanos, BRUNO RÉBULA KLEIN, ID nº 41373375, a 

competência para a prática de atos de gestão de pessoas, a saber: 

I - convocar e admitir candidatos habilitados em concurso público, no âmbito da Fundação 

Saúde, bem como tornar sem efeito a convocação quando o candidato não comparecer no 

período agendado;  

II - assinar Carteira de Trabalho e Previdência Social e Contrato de Trabalho; 

III - avaliar/aceitar e homologar a aprovação do período de experiência de 90 (noventa) dias 

após a admissão; 

IV -declarar vacância de emprego, licitude de acumulação de cargos, empregos/funções 

públicas; 

V -conceder: 

a) os afastamentos oficiais previstos na CLT e suspensões de contrato de trabalho; 

b) gratificação por manuseio de raios-x e substâncias radioativas; 



c) auxílio transporte e demais benefícios instituídos pela Fundação à gestão de pessoas; 

d) adicional de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e adicional noturno; 

e) férias e respectivos adicionais. 

VI - autorizar: 

a) afastamento para participação em programa de treinamento; 

b) relotação de empregados. 

VII - Proceder: 

a) demissão de empregado a pedido; 

b) registro de elogios, advertências e suspensões nos assentamentos funcionais do 

empregado, quando indicados pelas autoridades competentes. 

Art. 2º - Designar THIAGO DOS SANTOS NOGUEIRA - Gerente de Provisão e Administração de 

Pessoas, ID nº 44200200, WALLACE PEREIRA BARBOSA DA SILVA - Coordenador de 

Administração Funcional, ID nº 50942972 e DANIELE DAS NEVES CORREA – Coordenadora de 

Pagamento, ID nº 4460194-8, para substituir, eventualmente, o Diretor de Recursos Humanos 

na prática dos atos mencionados no art. 1º desta Portaria. 

Art. 3º - A autoridade delegante poderá avocar, a qualquer momento, a decisão do assunto 

objeto de delegação, sem que tal ato implique revogação parcial ou total desta Portaria. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 04 de 

junho de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020 

ROSSI MURILO DA SILVA 

Diretor-Executivo da Fundação Saúde 

 


