
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JUAZEIRO 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO 01/2019 

ABERTURA 

ERRATA 002 pertinente ao EDITAL Nº 001/2019 

A presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JUAZEIRO, inscrito no CNPJ sob o nº 

32.090.677/0001-54, com sede na Rua Chile nº 282, Juazeiro, Bahia, entidade de direito público e natureza autárquica 

interfederativa, constituída sob a forma de Associação Pública, com amparo da Lei Federal n°. 11.107/2005 e Decreto Federal 

No. 6.017/2007 e da Lei Estadual nº 13.374/2015, no uso de suas atribuições, faz saber que: 

Página 20, ONDE SE LÊ: 

2. DOS EMPREGOS  

[...] 

Função: Técnico em Radiologia - Tomografia – 20h semanais 
Salário: 

R$  1.728,79 
Taxa de inscrição: 

R$ 70,00 

Síntese das atribuições:  
Preparar materiais e equipamentos para exames radiológicos; operar aparelhos clínicos para 
produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico; preparar pacientes e 
realizar exames; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exames; realizar as atividades 
segundo boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança, radioproteção e código de 
conduta; executar quaisquer outras atividades correlatas ao seu emprego, determinadas pelo 
superior imediato. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Ensino médio completo e Curso Técnico de Radiologia em instituição educacional reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no respectivo Conselho de Classe e 06 meses de experiência 
comprovada em Ressonância Magnética e/ou Tomografia. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

104 Técnico em Radiologia - Tomografia 02 - - 
 

Função: Técnico em Radiologia - Ressonância – 20h semanais 
Salário: 

R$ R$ 1.728,79 
Taxa de inscrição: 

R$ 70,00 

Síntese das atribuições:  
Preparar materiais e equipamentos para exames radiológicos; operar aparelhos clínicos para 
produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico; preparar pacientes e 
realizar exames; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exames; realizar as atividades 
segundo boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança, radioproteção e código de 
conduta; executar quaisquer outras atividades correlatas ao seu emprego, determinadas pelo 
superior imediato. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Ensino médio completo e Curso Técnico de Radiologia em instituição educacional reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no respectivo Conselho de Classe e 06 meses de experiência 
comprovada em Ressonância Magnética e/ou Tomografia. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

105 Técnico em Radiologia - Ressonância 02 - - 
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LEIA-SE: 
2. DOS EMPREGOS  
[...] 

Função: Técnico em Radiologia - Tomografia – 20h semanais 
Salário: 

R$  1.728,79 
Taxa de inscrição: 

R$ 70,00 

Síntese das atribuições:  
Preparar materiais e equipamentos para exames radiológicos; operar aparelhos clínicos para 
produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico; preparar pacientes e 
realizar exames; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exames; realizar as atividades 
segundo boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança, radioproteção e código de 
conduta; executar quaisquer outras atividades correlatas ao seu emprego, determinadas pelo 
superior imediato. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Ensino médio completo e Curso Técnico de Radiologia em instituição educacional reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no respectivo Conselho de Classe e 06 meses de experiência 
comprovada em Tomografia. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

104 Técnico em Radiologia - Tomografia 02 - - 
 

Função: Técnico em Radiologia - Ressonância – 20h semanais 
Salário: 

R$ R$ 1.728,79 
Taxa de inscrição: 

R$ 70,00 

Síntese das atribuições:  
Preparar materiais e equipamentos para exames radiológicos; operar aparelhos clínicos para 
produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico; preparar pacientes e 
realizar exames; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exames; realizar as atividades 
segundo boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança, radioproteção e código de 
conduta; executar quaisquer outras atividades correlatas ao seu emprego, determinadas pelo 
superior imediato. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Ensino médio completo e Curso Técnico de Radiologia em instituição educacional reconhecida pelo 
Ministério da Educação, registro no respectivo Conselho de Classe e 06 meses de experiência 
comprovada em Ressonância Magnética. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

105 Técnico em Radiologia - Ressonância 02 - - 
 

Salvador, 14 de fevereiro de 2019 

ANA LUIZA RODRIGUES DA SILVA 
 Presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE JUAZEIRO 

 


