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COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ – 
COOPANEST–CE 

CNPJ 11.807.245/0001-41 -–- NIRE 2340003979  
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA ADMISSÃO DE NOVOS COOPERADOS 

 
 
Considerando a ocorrência da pandemia do coronavírus e o consequente 
aumento de demanda de serviços médicos para a Coopanest-CE, 
principalmente para atendimento de pacientes acometidos pelo vírus, pelo 
presente Edital de Chamamento Público, o Presidente da Cooperativa dos 
Médicos Anestesiologistas do Ceará – COOPANEST–CE, CNPJ 
11.807.245/0001-41, NIRE nº 23400003979, com sede social localizada na 
Rua João Carvalho, nº 800, salas 804 a 811, Aldeota, em Fortaleza (CE), nos 
termos do art. 40, § 1º, incisos I, VIII, IX e XIII do Estatuto Social, e de 
acordo com deliberação da Diretoria, comunica aos médicos anestesiologistas 
que estão abertas as inscrições para o Processo de Admissão de Novos 
Cooperados, na forma deste Edital, adquirindo o candidato aprovado a 
qualidade de médico cooperado, observadas a Lei Federal nº 5.764/1971, as 
formalidades e disposições previstas no Estatuto Social da Cooperativa e, 
ainda, o disposto na Instrução Normativa-IN nº 01/2015 baixada pela 
Diretoria da COOPANEST e que trata dos plantões médicos, sobreavisos e 
cirurgias eletivas, observando-se ainda as seguintes disposições: 
 
1. O período de inscrição ocorrerá entre os dias 10/03/2021 e 05/05/2021; 

 
2. Antes de efetuar a sua inscrição, o candidato a cooperado deverá acessar 

o endereço eletrônico https://www.coopanest-ce.com.br/como-ser-um-
cooperado/ para se inteirar da respectiva documentação probatória 
necessária para se inscrever e se, efetivamente, preenche todos os 
requisitos exigidos para se tornar cooperado; 
 

3. O candidato a cooperado preencherá Proposta de Admissão fornecida pela 
Cooperativa, assinando-a em companhia de dois cooperados proponentes 
com produção ininterrupta nos últimos 3 (três) anos; 
 

4. Para o atendimento ao presente Chamamento Público, o candidato a 
cooperado se comprometerá juridicamente com o cumprimento de todas 
as disposições previstas no Estatuto da Cooperativa e nas demais normas 
internas; 
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5. O candidato a cooperado deve estar ciente de que, uma vez homologada 
sua inscrição, deverá participar obrigatoriamente do Curso de Admissão de 
Cooperados, que ocorrerá de forma híbrida, com aulas de forma online e 
presencial, por meio da plataforma Google Classroom, com carga horária 
total de 12 (doze) horas e estruturado da seguinte forma: 
a. Aulas Gravadas, disponibilizadas na plataforma até 15/04/2021; 
b. Encontro virtual, no dia 08/05/2021 no período de 08h00 às 13h30; 
c. Encontro de experiência prática, com 02 (duas) horas de duração, a ser 

agendada por grupos restritos, no período de 10/03/2021 a 
02/04/2021, conforme disponibilidade da equipe e agendamento prévio.  
 

6. O não cumprimento pelo candidato a cooperado do item 4 deste Edital 
implicará na sua desclassificação automática deste Processo de Admissão 
de Novos Cooperados; 
 

7. O candidato a cooperado deverá integralizar suas quotas partes, no valor 
total de R$ 35.000,00(trinta e cinco mil reais), de forma mensal, parcelada 
em 10 meses, através da emissão de 10 (dez) chequesde R$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais), sendo o primeiro cheque com carência de 90 
dias, a partir data de entrega da documentação obrigatória para admissão, 
conforme descrito no item 2 do presente edital; 
 

8. O candidato a cooperado deve estar ciente de que, uma vez tenha 
se tornado cooperado, será obrigatória: 
a. A disponibilidade pessoal de tempo para a atividade laboral 
como condição para ingresso e permanência na Cooperativa; 
b. A sua participação e cumprimento, por 24 (vinte e quatro) horas 
semanais, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua 
admissão, nas escalas de plantão coordenadas pela COOPANEST-
CE, contemplando a capital e/ou interior do Estado do Ceará, 
consoante as necessidades da cooperativa, de acordo com decisão 
de assembleia geral extraordinária da COOPANEST de 16 de maio 
de 2006 e conforme a IN nº 02/2013 da Diretoria da Coopanest; 
c. Especialmente, a disponibilidade pessoal de tempo para 
participação e cumprimento de plantões para atendimento de 
pacientes acometidos de COVID-19, conforme demanda da 
COOPANEST-CE e de acordo com as disposições de indicação de 
plantões determinadas pela Diretoria da Cooperativa; 
 

9. O candidato a cooperado deve estar ciente de que, uma vez tenha se 
tornado cooperado, seu nome será automaticamente incluído no sorteio 
para o preenchimento dos plantões presenciais e de sobreaviso relativos 
ao período de Natal e Ano Novo; 
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10. Em decorrência da pandemia causada pela COVID 19, os plantões de 

serviços de UTI COVID e Time de Resposta Rápida – TRR, serão 
contabilizados em dobro para efeito de registro de horas de escalas fixas 
obrigatórias, conforme citado no item 8. Desta forma, a cada plantão de 
12 (doze) horas, o cooperado terá sua participação registrada com 24 
(vinte e quatro) horas; 
 

11. Para maiores informações ou para elucidar eventuais dúvidas, contatar 
a COOPANEST-CE pelo telefone (85) 99921.7411, em dias úteis e em 
horário comercial (8h30 às 13h00 e de 14h00 às 17h30). 
 
 
 

Fortaleza (CE), 18 de março de 2021. 
 
 

Dr. Eduardo Vidal Vasconcelos 
Presidente da COOPANEST-CE 


