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DECRETO Nº. 183, DE 02 DE AGOSTO DE 2019.

“Define o número de vagas por cargo que
serão disponibilizados em Processo Seletivo a
ser deflagrado pela Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Jesus, fixa as tabelas de
remuneração, nos termos da Lei Municipal nº.
985, de 12 de maio de 2009, cria Comissão
Examinadora e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em especial ao disposto na Lei
Municipal nº. 985, de 12 de maio de 2009,

Considerando que as contratações temporárias somente poderão ser
feitas mediante justificativa, com observância da dotação orçamentária
específica e prévia autorização do Chefe do Poder Executivo e declaração do
ordenador de despesas de que há adequação orçamentária para sua
realização, conforme disciplina do art. 5º da Lei Municipal nº. 985, de 12 de
maio de 2009;
Considerando a existência de necessidade temporária de excepcional
interesse público, conforme hipóteses previstas no art. 2º, da Lei Municipal nº.
985, de 12 de maio de 2009;
Considerando a existência de previsão orçamentária especificada na Lei
Municipal nº. 1.453 de 27 de Junho de 201, estabelecendo as diretrizes
orçamentárias do Município para o exercício de 2019.
Considerando o contrato administrativo nº 050/2019;
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DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizada a realização de Processo Seletivo Simplificado
visando a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional
interesse público visando ao atendimento das situações e hipóteses elencadas
no art. 2º da Lei Municipal nº. 985, de 12 de maio de 2009, mediante a forma
prevista no art. 3º, §2º e 3º da Lei Municipal nº. 985, de 12 de maio de 2009.
§ 1º. Fica definido na forma do Anexo I deste Decreto o quadro de vagas
por função que será disponibilizado em Processo Seletivo a ser deflagrado pela
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus.
§ 2º. A reserva de cargos a pessoas com deficiência observará as
disposições específicas na legislação vigente.
Art. 2º. Fica designada a Comissão Examinadora do Processo Seletivo,
formada pelos membros relacionados a seguir:
I.

Joan Paulo Andrade Souza
Função: Inspetor da Vigilância Sanitária
Matrícula n° 4549

II.

Alysson Vieira Brandão da Silva
Função: Farmacêutico
Matrícula n° 6114

III.

Oade Oliveira Cunha de Souza
Função: Enfermeiro
Matrícula n° 602121

§ 1º. A Presidência da Comissão será exercida pelo membro relacionado
no inciso I, deste artigo.
§ 2º. A Presidência da Comissão, em suas ausências e impedimentos,
será substituída pelo membro relacionado no inciso II deste artigo.
Art. 3º. Compete a Comissão Examinadora receber, analisar e avaliar
todos os documentos e procedimentos relativos ao processo seletivo,
providenciando as publicações necessárias, além de elaborar relatório
indicando os aprovados e suas classificação.
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Art. 4º. O Processo Seletivo será realizado por meio da pessoa jurídica
FUNDAÇÃO
DE
APOIO
A
EDUCAÇÃO
EDESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO – FUNDAÇÃO CEFETBAHIA, CNPJ: 05.277.208/0001-76,
conforme contrato administrativo nº 050/2019.
Art. 5º. A validade do Processo Seletivo Simplificado será de 02 anos,
admitida uma prorrogação por igual período, por ato do Poder Executivo.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Santo Antônio de Jesus (BA), 02 de agosto de 2019.

ANDRÉ ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito Municipal
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ANEXO I
REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, CARGA HORÁRIA SEMANAL E
REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES TEMPORÁRIAS

Função: MÉDICO ANGIOLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(30h semanais)
R$ 9.099,66
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Angiologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Angiologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
001
MÉDICO ANGIOLOGISTA - POLICLÍNICA
01
Função: MÉDICO CLÍNICO - ATENÇÃO BÁSICA
Salário:
(40h semanais)
R$ 12.132,88
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Clínica Médica, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Clínica Médica, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional
de Medicina.

Código
002

Função
MÉDICO CLÍNICO - ATENÇÃO BÁSICA

Vagas
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
32
02
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Função: MÉDICO CLÍNICO - CAPS AD
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Clínica Médica, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Clínica Médica, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
003
MÉDICO CLÍNICO - CAPS AD
01
Função: MÉDICO COLOPROCTOLOGISTA - POLICLÍNICA
Salário:
(8h semanais)
R$ 5.000,00
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Cirurgia Geral-Proctologia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Cirurgia Geral-Proctologia, reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
004
MÉDICO COLOPROCTOLOGISTA - POLICLÍNICA
01
-
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Função: MÉDICO DERMATOLOGISTA - ATENÇÃO BÁSICA (20h
Salário:
semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Dermatologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Dermatologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira
e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de
Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
005
MÉDICO DERMATOLOGISTA - ATENÇÃO BÁSICA
01
-

Função: MÉDICO DERMATOLOGISTA - POLICLÍNICA
Salário:
(8h semanais)
R$ 2.426,58
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Dermatologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Dermatologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira
e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de
Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
006
MÉDICO DERMATOLOGISTA - POLICLÍNICA
01
-
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Função: MÉDICO DO TRABALHO - CEREST
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.339,77
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Medicina do Trabalho, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Medicina do Trabalho, reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
007
MÉDICO DO TRABALHO - CEREST
02
Função: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(8h semanais)
R$ 5.000,00
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Endocrinologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Endocrinologia, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
008
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA - POLICLÍNICA
01
-
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Função: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - CTA/SAE
Salário:
(2h semanais)
R$ 1.880,50
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Gastroenterologia, reconhecido pela Comissão Nacional
de Residência Médica, ou Título de especialista em Gastroenterologia,, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
009
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - CTA/SAE
01
Função: MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(4h semanais)
R$ 3.761,00
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Gastroenterologia, reconhecido pela Comissão Nacional
de Residência Médica, ou Título de especialista em Gastroenterologia, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
010
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA - POLICLÍNICA
01
-
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Função: MÉDICO GERIATRA – POLICLÍNICA
Salário:
(30h semanais)
R$ 9.099,66
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Geriatria, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Geriatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
011
MÉDICO GERIATRA - POLICLÍNICA
01
Função: MÉDICO GINECOLOGISTA - ATENÇÃO BÁSICA
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Ginecologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Ginecologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
012
MÉDICO GINECOLOGISTA - ATENÇÃO BÁSICA
01
-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QFMGEK+LLDOVMDRREWP1RW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santo Antônio de Jesus

Sexta-feira
2 de Agosto de 2019
11 - Ano - Nº 5934

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus
Gabinete do Prefeito

_________________________________________________________
Função: MÉDICO GINECOLOGISTA - ATENÇÃO BÁSICA
Salário:
(40h semanais)
R$ 12.132,88
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Ginecologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Ginecologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
013
MÉDICO GINECOLOGISTA - ATENÇÃO BÁSICA
01
Função: MÉDICO GINECOLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(30h semanais)
R$ 9.099,66
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Ginecologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Ginecologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
014
MÉDICO GINECOLOGISTA - POLICLÍNICA
01
-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QFMGEK+LLDOVMDRREWP1RW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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_________________________________________________________
Função: MÉDICO GINECOLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Ginecologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Ginecologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
015
MÉDICO GINECOLOGISTA - POLICLÍNICA
02
Função: MÉDICO GINECOLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(4h semanais)
R$ 1.213,29
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Ginecologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Ginecologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
016
MÉDICO GINECOLOGISTA - POLICLÍNICA
01
-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QFMGEK+LLDOVMDRREWP1RW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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_________________________________________________________
Função: MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - CTA/SAE (20h
Salário:
semanais)
R$ 6.339,77
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Ginecologia-Obstetrícia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Ginecologia-Obstetrícia, reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
017
MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - CTA/SAE
01
Função: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA – POLICLÍNICA (20h
Salário:
semanais)
R$ 6.339,77
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Ginecologia-Obstetrícia, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Ginecologia-Obstetrícia, reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
018
MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA - POLICLÍNICA
02
-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QFMGEK+LLDOVMDRREWP1RW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Função: MÉDICO INFECTOLOGISTA - CTA/SAE
Salário:
(4h semanais)
R$ 2.500,00
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Infectologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Infectologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
019
MÉDICO INFECTOLOGISTA - CTA/SAE
01
Função: MÉDICO INFECTOLOGISTA - CTA/SAE
Salário:
(8h semanais)
R$ 5.000,00
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Infectologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Infectologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
020
MÉDICO INFECTOLOGISTA - CTA/SAE
01
-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QFMGEK+LLDOVMDRREWP1RW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Função: MÉDICO INTERVENCIONISTA / REGIME DE PLANTÃO –
Salário:
SAMU (24h semanais)
R$ 10.460,00
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Clínica Médica, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Clínica Médica,, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
021
MÉDICO INTERVENCIONISTA / REGIME DE PLANTÃO - SAMU
07
Função: MÉDICO NEUROLOGISTA - POLICLÍNICA
Salário:
(8h semanais)
R$ 7.475,30
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Neurologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Neurologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
022
MÉDICO NEUROLOGISTA - POLICLÍNICA
02
-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QFMGEK+LLDOVMDRREWP1RW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Função: MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO - POLICLÍNICA (8h Salário:
semanais)
R$ 7.475,30
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Neurologia Pediátrica, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Neurologia Pediátrica, reconhecido pela
Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
023
MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO - POLICLÍNICA
01
Função: MÉDICO ONCOLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(4h semanais)
R$ 3.562,72
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Oncologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Oncologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
024
MÉDICO ONCOLOGISTA - POLICLÍNICA
01
-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QFMGEK+LLDOVMDRREWP1RW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Função: MÉDICO ORTOPEDISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Ortopedia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Ortopedia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
025
MÉDICO ORTOPEDISTA - POLICLÍNICA
02
Função: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(8h semanais)
R$ 5.000,00
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Otorrinolaringologia, reconhecido pela Comissão Nacional
de Residência Médica, ou Título de especialista em Otorrinolaringologia, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
026
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA - POLICLÍNICA
01
-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QFMGEK+LLDOVMDRREWP1RW
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Função: MÉDICO PEDIATRA - ATENÇÃO BÁSICA
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Pediatria, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Pediatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
027
MÉDICO PEDIATRA - ATENÇÃO BÁSICA
01
Função: MÉDICO PEDIATRA - ATENÇÃO BÁSICA
Salário:
(40h semanais)
R$ 12.132,88
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Pediatria, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Pediatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
028
MÉDICO PEDIATRA - ATENÇÃO BÁSICA
01
-
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Função: MÉDICO PEDIATRA - CTA/SAE
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Pediatria, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Pediatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
029
MÉDICO PEDIATRA - CTA/SAE
01
Função: MÉDICO PEDIATRA - POLICLÍNICA
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Pediatria, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Pediatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
030
MÉDICO PEDIATRA - POLICLÍNICA
01
-
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Função: MÉDICO PNEUMOLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(8h semanais)
R$ 5.000,00
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Pneumologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Pneumologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira
e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de
Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
031
MÉDICO PNEUMOLOGISTA - POLICLÍNICA
01
Função: MÉDICO PSIQUIATRA - CAPS II
Salário:
(40h semanais)
R$ 12.132,88
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Psiquiatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
032
MÉDICO PSIQUIATRA - CAPS II
01
-
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Função: MÉDICO PSIQUIATRA - CAPS AD
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Psiquiatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
033
MÉDICO PSIQUIATRA - CAPS AD
02
Função: MÉDICO PSIQUIATRA - CAPS II
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Psiquiatria, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Psiquiatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
034
MÉDICO PSIQUIATRA - CAPS II
01
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Função: MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL - CAPS II
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Psiquiatria Infantil, reconhecido pela Comissão Nacional
de Residência Médica, ou Título de especialista em Psiquiatria Infantil, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
035
MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL - CAPS II
01
Função: MÉDICO REGULADOR – REGULAÇÃO
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.066,44
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Clínica Médica, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Clínica Médica, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
036
MÉDICO REGULADOR - REGULAÇÃO
02
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Função: MÉDICO REGULADOR / REGIME DE PLANTÃO - SAMU (24h
Salário:
semanais)
R$ 10.460,00
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Clínica Médica, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Clínica Médica, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
037
MÉDICO REGULADOR / REGIME DE PLANTÃO - SAMU
14
01
Função: MÉDICO REUMATOLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(30h semanais)
R$ 9.099,66
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Reumatologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Reumatologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira
e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de
Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
038
MÉDICO REUMATOLOGISTA - POLICLÍNICA
01
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Função: MÉDICO UROLOGISTA – POLICLÍNICA
Salário:
(20h semanais)
R$ 6.339,77
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação;
Certificado de conclusão de Residência Médica em Urologia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em Urologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
039
MÉDICO UROLOGISTA - POLICLÍNICA
01
Função: VETERINÁRIO – VISA
Salário:
(40h semanais)
R$ 2.800,35
Síntese das atribuições:
Desempenhar atividades relativas à supervisão, planejamento, coordenação, programação ou execução
especializada, em grau de maior complexidade, de trabalhos de defesa e proteção da saúde individual nas
várias especialidades médicas ligadas à saúde física e/ou mental e à doença, e ao tratamento clínico e
cirúrgico do organismo humano. Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; realizar
exames dentro da sua especialidade; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e
serviços em saúde; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Participar das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.
Pré-requisitos exigidos:
Graduação em Medicina Veterinária, em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação; Certificado de conclusão de Residência Médica em Veterinária, reconhecido pela Comissão
Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Veterinária, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária, e registro profissional ativo no
Conselho Regional de Medicina Veterinária.
Vagas
Código
Função
Ampla
Pessoas com
Concorrência
Deficiência
040
VETERINÁRIO - VISA
01
-
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