
 

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO METRO 
RECÔNCAVO NORTE- MRN 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO 01/2018 

ABERTURA 

ERRATA 005 pertinente ao EDITAL Nº 001/2018 

 

A presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO METRO 
RECÔNCAVO NORTE - MRN, inscrito no CNPJ sob o nº 30.390.856/0001-81, com sede na 3ª Av Centro 
Administrativo da Bahia, nº 320 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador, 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, no uso de suas atribuições, 
faz saber que: 

 

Página 1, ONDE SE LÊ: 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO METRO RECÔNCAVO NORTE 

(MRN), inscrito no CNPJ sob o nº 30.390.856/0001-81, sede na 3ª Av Centro Administrativo da Bahia, nº 

320 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador, 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, do Decreto Federal nº. 6.017/2007 e da Lei Estadual nº 13.374/2015, no uso de suas 

atribuições, faz saber que estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo visando o preenchimento 

dos empregos públicos de MÉDICO, ENFERMEIRO, PSICÓLOGO, FARMACÊUTICO, NUTRICIONISTA, 

OUVIDOR, ASSESSOR TÉCNICO,TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO para o quadro de pessoal da POLICLÍNICA DA REGIÃO DE SAÚDE DE SIMÕES FILHO, 

situada no município de SIMÕES FILHO, com quantitativos, especificações, requisitos, normas e 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

[...] 
 

LEIA-SE: 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DO METRO RECÔNCAVO NORTE 

(MRN), inscrito no CNPJ sob o nº 30.390.856/0001-81, sede na 3ª Av Centro Administrativo da Bahia, nº 

320 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador, 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, do Decreto Federal nº. 6.017/2007 e da Lei Estadual nº 13.374/2015, no uso de suas 

atribuições, faz saber que estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo visando o preenchimento 

dos empregos públicos de MÉDICO, ENFERMEIRO, PSICÓLOGO, FARMACÊUTICO, NUTRICIONISTA, 

OUVIDOR, ASSESSOR TÉCNICO, ASSISTENTE SOCIAL, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO para o quadro de pessoal da POLICLÍNICA DA REGIÃO DE 

SAÚDE DE SIMÕES FILHO, situada no município de SIMÕES FILHO, com quantitativos, especificações, 

requisitos, normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

[...] 
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Página 02, ONDE SE LÊ: 

Quadro 1 - Distribuição dos pontos                                                           

EMPREGO PÚBLICO 

Pontuação 

Etapas 
Total 

1ª 2ª 

Enfermeiro 80 20 100 

Farmacêutico  80 20 100 

Médico Anestesiologista 80 20 100 

Médico Angiologista 80 20 100 

Médico Cardiologista – Ergometria 80 20 100 

Médico Cardiologista – Ecocardiografia 80 20 100 

Médico Cardiologista Clínico 80 20 100 

Médico Cirurgião Geral 80 20 100 

Médico Dermatologista 80 20 100 

Médico especialista em Diagnóstico por Imagem – Ultrassonografia Geral 80 20 100 

Médico especialista em Endocrinologia e Metabologia 80 20 100 

Médico especialista em Endoscopia Digestiva 80 20 100 

Médico Gastroenterologista Clínico 80 20 100 

Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia 80 20 100 

Médico especialista em Hematologia e Hemoterapia 80 20 100 

Médico Infectologista 80 20 100 

Médico Mastologista 80 20 100 

Médico Neurologista 80 20 100 

Médico Oftalmologista 80 20 100 

Médico especialista em Ortopedia e Traumatologia 80 20 100 

Médico Otorrinolaringologista 80 20 100 

Médico Pneumologista 80 20 100 

Médico especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 80 20 100 

Médico Reumatologista 80 20 100 

Médico Urologista 80 20 100 

Médico Gastroenterologista – Colonoscopia 80 20 100 

Nutricionista 80 20 100 

Ouvidor  80 20 100 

Psicólogo Clínico 80 20 100 

Assessor técnico (Sanitarista) 80 20 100 

Assistente Administrativo  80 --- 80 

Técnico em Enfermagem  80 10 90 

Técnico em Radiologia – Mamografia, RX e Densitometria Óssea 80 10 90 

Técnico em Radiologia – Tomografia 80 10 90 

Técnico em Radiologia – Ressonância 80 10 90 
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LEIA-SE: 

Quadro 1 - Distribuição dos pontos                                 
                   

EMPREGO PÚBLICO 

Pontuação 

Etapas 
Total 

1ª 2ª 

Enfermeiro 80 20 100 

Farmacêutico  80 20 100 

Médico Anestesiologista 80 20 100 

Médico Angiologista 80 20 100 

Médico Cardiologista – Ergometria 80 20 100 

Médico Cardiologista – Ecocardiografia 80 20 100 

Médico Cardiologista Clínico 80 20 100 

Médico Cirurgião Geral 80 20 100 

Médico Dermatologista 80 20 100 

Médico especialista em Diagnóstico por Imagem – Ultrassonografia Geral 80 20 100 

Médico especialista em Endocrinologia e Metabologia 80 20 100 

Médico especialista em Endoscopia Digestiva 80 20 100 

Médico Gastroenterologista Clínico 80 20 100 

Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia 80 20 100 

Médico especialista em Hematologia e Hemoterapia 80 20 100 

Médico Infectologista 80 20 100 

Médico Mastologista 80 20 100 

Médico Neurologista 80 20 100 

Médico Oftalmologista 80 20 100 

Médico especialista em Ortopedia e Traumatologia 80 20 100 

Médico Otorrinolaringologista 80 20 100 

Médico Pneumologista 80 20 100 

Médico especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 80 20 100 

Médico Reumatologista 80 20 100 

Médico Urologista 80 20 100 

Médico Gastroenterologista – Colonoscopia 80 20 100 

Nutricionista 80 20 100 

Ouvidor  80 20 100 

Psicólogo Clínico 80 20 100 

Assessor técnico (Sanitarista) 80 20 100 

Assistente Social 80 20 100 

Assistente Administrativo  80 --- 80 

Técnico em Enfermagem  80 10 90 

Técnico em Radiologia – Mamografia, RX e Densitometria Óssea 80 10 90 

Técnico em Radiologia – Tomografia 80 10 90 

Técnico em Radiologia – Ressonância 80 10 90 
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Páginas 03 a 20, ONDE SE LÊ: 

2. DOS EMPREGOS 
2.1 Os empregos de nível superior e de nível médio, os requisitos e as atribuições dos empregos, as 
vagas de ampla concorrência e a carga horária semanal são os estabelecidos no quadro 2 e no quadro 3. 
 

Quadro 2 - EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Função: Enfermeiro - 40h semanais  
Salário: 

R$ 2.500,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

Síntese das atribuições:  
Emprego de nível superior, correspondendo ao conjunto de atribuições e responsabilidades 
inerentes às atividades de planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem; 
participar da elaboração, análise e avaliação dos programas e projetos de saúde; desenvolver 
atividades de educação em saúde. Fazer prescrição e executar plano de assistência em cuidados de 
enfermagem; participar da prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos 
programas de vigilância epidemiológica; participar dos programas e das atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto 
risco. Adotar medidas de precaução universal de biossegurança. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
Pré-requisitos exigidos: 
Graduação como Bacharel em Enfermagem, em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe.  
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

001 Enfermeiro 02 - - 

 

Função: Farmacêutico - 40h semanais  
Salário: 

R$ 2.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

Síntese das atribuições:  
Atividades de supervisão, programação, coordenação e/ou execução especializada de tarefas 
específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e 
transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, 
cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises clínicas, 
toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; orientar sobre uso de 
produtos e prestar serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e 
outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. Adotar 
medidas de precaução universal de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
Pré-requisitos exigidos: 
Graduação como Bacharel em Farmácia, em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

002 Farmacêutico 01 - - 
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 Função: Médico Anestesiologista - 20h semanais
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 Anestesiologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Anestesiologia, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

003 Médico Anestesiologista 01 - - 

 
 

Função: Médico Angiologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

004 Médico Angiologista 01 - - 
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Função: Médico Cardiologista – Ergometria - 20h semanais 
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 Cardiologia, com área de atuação em 
Ergometria, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista 
em Cardiologia, com área de atuação em Ergometria, reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho 
Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

005 Médico Cardiologista – Ergometria 01 - - 

 
 

Função: Médico Cardiologista – Ecocardiografia - 20h 
semanais  

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Cardiologia, com área de atuação em 
Ecocardiografia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de 
especialista em Cardiologia, com área de atuação em Ecocardiografia, reconhecido pela Associação 
Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

006 Médico Cardiologia – Ecocardiografia 02 - - 
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Função: Médico Cardiologista Clínico - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 Cardiologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Cardiologia, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

007 Médico Cardiologista Clínico 02 - - 

 

Função: Médico Cirurgião Geral - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Cirurgia Geral, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

008 Médico Cirurgião Geral 01 -  
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Função: Médico Dermatologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

009 Médico Dermatologista CR - - 

 

Função: Médico especialista em Diagnóstico por Imagem - 
Ultrassonografia Geral - 20h semanais  

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem, atuação exclusiva: Ultrassonografia Geral, reconhecido pela Associação 
Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

010 
Médico especialista em Diagnóstico 
por Imagem - Ultrassonografia Geral 

01 - - 
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Função: Médico especialista em Endocrinologia e Metabologia 
- 20h semanais  

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 e Metabologia, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em  
Endocrinologia e Metabologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

011 
Médico especialista em endocrinologia 
e Metabologia 

01 - - 

 

Função: Médico especialista em Endoscopia Digestiva - 20h 
semanais  

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Endoscopia, ou cirurgia do aparelho 
digestivo, ou Coloproctologia ou Gastroenterologia, todos com área de atuação em Endoscopia 
Digestiva Alta e Baixa, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de 
especialista em Endoscopia, ou cirurgia do aparelho digestivo, ou Coloproctologia ou 
Gastroenterologia, todos com área de atuação em Endoscopia Digestiva Alta e Baixa, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

012 
Médico especialista em Endoscopia 
Digestiva 

01 - - 
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Função: Médico Gastroenterologista Clínico - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

013 Médico Gastroenterologista Clínico 01 - - 

 

Função: Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia - 
20h semanais  

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Ginecologia e Obstetrícia, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho 
Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

014 
Médico especialista em Ginecologia e 
Obstetrícia 

01 - - 
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Função: Médico especialista em Hematologia e Hemoterapia - 
20h semanais  

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Hematologia e Hemoterapia, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em 
Hematologia e Hemoterapia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

015 
Médico especialista em Hematologia e 
Hemoterapia 

01 - - 

 

Função: Médico Infectologista – 20h Semanais 
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

016 Médico Infectologista 01 - - 
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Função: Médico Mastologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 Mastologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Mastologia, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

017 Médico Mastologista 01 - - 

 
 

Função: Médico Neurologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

018 Médico Neurologista 01 - - 
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Função: Médico Oftalmologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 Oftalmologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Oftalmologia, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

019 Médico Oftalmologista 01 - - 

 
 

Função: Médico especialista em Ortopedia e Traumatologia - 
20h semanais  

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Ortopedia e Traumatologia, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Ortopedia 
e Traumatologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional 
de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

020 
Médico especialista em Ortopedia e 
Traumatologia 

01 - - 
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Função: Médico Otorrinolaringologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

021 Médico Otorrinolaringologista 02 - - 

 

Função: Médico Pneumologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

022 Médico Pneumologista CR - - 
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Função: Médico especialista em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem - 20h semanais  

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho 
Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

023 
Médico especialista em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem 

01 
- - 

 

Função: Médico Reumatologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

024 Médico Reumatologista CR - - 
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Função: Médico Urologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 4.388,32 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

025 Médico Urologista 01 - - 

 
 

Função: Médico Gastroenterologista - Colonoscopia - 20h 
semanais  

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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, com área de 
atuação em Colonoscopia, 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

030 
Médico Gastroenterologista – 
Colonoscopia 

01 - - 
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Função: Assessor técnico (Sanitarista) - 40h semanais  
Salário: 

R$ 3.570,58 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

Síntese das atribuições:  
Implantar a Política da Qualidade e garantir sua disseminação. Realizar atividades relacionadas ao 
planejamento e melhoria da gestão. Promover benchmarking interno e externo. Elaborar, 
monitorar e acompanhar auditorias internas. Monitorar e acompanhar a resolução das Não-
Conformidades. Desenvolver programas para estimular o uso de ferramentas da qualidade. 
Propiciar informações para auxiliar o processo de tomada de decisão da Diretoria Geral da 
Policlínica. Promover interação entre áreas. Gerenciar os documentos padronizados. Validar uso de 
indicadores considerando o perfil da instituição. Estabelecer mecanismos que favoreçam a 
melhoria das práticas. Estabelecer critérios para assegurar o alinhamento e correlação com os 
objetivos estratégicos. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Graduação como Bacharel em qualquer nível superior, em instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

029 Assessor Técnico 01 - - 

 
 

Quadro 3_EMPREGO DE NÍVEL MÉDIO 

Função: Assistente Administrativo - 40h semanais  
Salário: 

R$ 1.188,13 
Taxa de inscrição: 

R$ 50,00 

Síntese das atribuições:  
Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logísticas; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, 
cumprindo todo o procedimento necessário referente a eles; preparar relatórios e planilhas; 
executar serviços em áreas de escritório; colaborar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Ensino médio completo em instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

101 Assistente Administrativo 04 - 02 
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Função: Técnico em Radiologia – Mamografia, RX e 
Densitometria Óssea – 20h semanais 

Salário: 
R$ 1.564,98 

Taxa de inscrição: 
R$ 50,00 

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, e registro no respectivo Conselho de Classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

103 
Técnico em Radiologia – Mamografia, 
RX e Densitometria Óssea 

02 - - 

 
 

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

R$ 1.564,98 
Taxa de inscrição: 

R$ 50,00 

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, e registro no respectivo Conselho de Classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

104 Técnico em Radiologia - Tomografia 02 - - 
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Função: Técnico em Radiologia - Ressonância – 20h semanais 
Salário: 

R$ 1.564,98 
Taxa de inscrição: 

R$ 50,00 

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, e registro no respectivo Conselho de Classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

105 Técnico em Radiologia - Ressonância 02 - - 

 
[...] 
 
LEIA-SE: 
 
 
2. DOS EMPREGOS 
2.1 Os empregos de nível superior e de nível médio, os requisitos e as atribuições dos empregos, as 
vagas de ampla concorrência e a carga horária semanal são os estabelecidos no quadro 2 e no quadro 3. 
 

Quadro 2 - EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

Função: Enfermeiro - 40h semanais  
Salário: 

R$ 2.500,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

Síntese das atribuições:  
Emprego de nível superior, correspondendo ao conjunto de atribuições e responsabilidades 
inerentes às atividades de planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem; 
participar da elaboração, análise e avaliação dos programas e projetos de saúde; desenvolver 
atividades de educação em saúde. Fazer prescrição e executar plano de assistência em cuidados de 
enfermagem; participar da prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos 
programas de vigilância epidemiológica; participar dos programas e das atividades de assistência 
integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto 
risco. Adotar medidas de precaução universal de biossegurança. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 
Pré-requisitos exigidos: 
Graduação como Bacharel em Enfermagem, em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe.  
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

001 Enfermeiro 03 - - 
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Função: Farmacêutico - 40h semanais  
Salário: 

R$ 2.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

Síntese das atribuições:  
Atividades de supervisão, programação, coordenação e/ou execução especializada de tarefas 
específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e 
transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, 
cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; realizar análises clínicas, 
toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; orientar sobre uso de 
produtos e prestar serviços farmacêuticos; realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e 
outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. Adotar 
medidas de precaução universal de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. 
Pré-requisitos exigidos: 
Graduação como Bacharel em Farmácia, em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

002 Farmacêutico 02 - - 

 

 Função: Médico Anestesiologista - 20h semanais 
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 Anestesiologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Anestesiologia, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

003 Médico Anestesiologista 01 - - 
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Função: Médico Angiologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

004 Médico Angiologista 02 - - 

 

Função: Médico Cardiologista – Ergometria - 20h semanais 
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 Cardiologia, com área de atuação em 
Ergometria, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista 
em Cardiologia, com área de atuação em Ergometria, reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho 
Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

005 Médico Cardiologista – Ergometria 01 - - 
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Função: Médico Cardiologista – Ecocardiografia - 20h 
semanais  

Salário: 
R$ 5.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Cardiologia, com área de atuação em 
Ecocardiografia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de 
especialista em Cardiologia, com área de atuação em Ecocardiografia, reconhecido pela Associação 
Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

006 Médico Cardiologia – Ecocardiografia 02 - - 

 

Função: Médico Cardiologista Clínico - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 Cardiologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Cardiologia, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

007 Médico Cardiologista Clínico 02 - - 
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Função: Médico Cirurgião Geral - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Cirurgia Geral, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

008 Médico Cirurgião Geral 01 -  

 

Função: Médico Dermatologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

009 Médico Dermatologista 01 - - 
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Função: Médico especialista em Diagnóstico por Imagem - 
Ultrassonografia Geral - 20h semanais  

Salário: 
R$ 5.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem, atuação exclusiva: Ultrassonografia Geral, reconhecido pela Associação 
Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no 
Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

010 
Médico especialista em Diagnóstico 
por Imagem - Ultrassonografia Geral 

01 - - 

 

Função: Médico especialista em Endocrinologia e Metabologia 
- 20h semanais  

Salário: 
R$ 5.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 e Metabologia, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em  
Endocrinologia e Metabologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

011 
Médico especialista em endocrinologia 
e Metabologia 

01 - - 
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Função: Médico especialista em Endoscopia Digestiva - 20h 
semanais  

Salário: 
R$ 5.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Endoscopia, ou cirurgia do aparelho 
digestivo, ou Coloproctologia ou Gastroenterologia, todos com área de atuação em Endoscopia 
Digestiva Alta e Baixa, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de 
especialista em Endoscopia, ou cirurgia do aparelho digestivo, ou Coloproctologia ou 
Gastroenterologia, todos com área de atuação em Endoscopia Digestiva Alta e Baixa, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

012 
Médico especialista em Endoscopia 
Digestiva 

01 - - 

 

Função: Médico Gastroenterologista Clínico - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

013 Médico Gastroenterologista Clínico 01 - - 
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Função: Médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia - 
20h semanais  

Salário: 
R$ 5.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Ginecologia e Obstetrícia, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho 
Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

014 
Médico especialista em Ginecologia e 
Obstetrícia 

01 - - 

 

Função: Médico especialista em Hematologia e Hemoterapia - 
20h semanais  

Salário: 
R$ 5.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Hematologia e Hemoterapia, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em 
Hematologia e Hemoterapia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

015 
Médico especialista em Hematologia e 
Hemoterapia 

01 - - 
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Função: Médico Infectologista – 20h Semanais 
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

016 Médico Infectologista 01 - - 

 

Função: Médico Mastologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 Mastologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Mastologia, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

017 Médico Mastologista 01 - - 
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Função: Médico Neurologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

018 Médico Neurologista 01 - - 

 

Função: Médico Oftalmologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 Oftalmologia, reconhecido pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Oftalmologia, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro 
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

019 Médico Oftalmologista 01 - - 
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Função: Médico especialista em Ortopedia e Traumatologia - 
20h semanais  

Salário: 
R$ 5.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Ortopedia e Traumatologia, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Ortopedia 
e Traumatologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional 
de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

020 
Médico especialista em Ortopedia e 
Traumatologia 

01 - - 

 

Função: Médico Otorrinolaringologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

021 Médico Otorrinolaringologista 02 - - 
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Função: Médico Pneumologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

022 Médico Pneumologista 01 - - 

 

Função: Médico especialista em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem - 20h semanais  

Salário: 
R$ 5.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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 Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho 
Regional de Medicina, e registro profissional ativo no Conselho Regional de Medicina. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

023 
Médico especialista em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem 

01 
- - 
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Função: Médico Reumatologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

024 Médico Reumatologista 01 - - 

 

Função: Médico Urologista - 20h semanais  
Salário: 

R$ 5.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

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 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

025 Médico Urologista 02 - - 
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Função: Médico Gastroenterologista - Colonoscopia - 20h 
semanais  

Salário: 
R$ 5.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 65,00 

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, com área de 
atuação em Colonoscopia, 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. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

030 
Médico Gastroenterologista – 
Colonoscopia 

01 - - 

 
 

Função: Assessor técnico (Sanitarista) - 40h semanais  
Salário: 

R$ 3.570,58 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

Síntese das atribuições:  
Implantar a Política da Qualidade e garantir sua disseminação. Realizar atividades relacionadas ao 
planejamento e melhoria da gestão. Promover benchmarking interno e externo. Elaborar, 
monitorar e acompanhar auditorias internas. Monitorar e acompanhar a resolução das Não-
Conformidades. Desenvolver programas para estimular o uso de ferramentas da qualidade. 
Propiciar informações para auxiliar o processo de tomada de decisão da Diretoria Geral da 
Policlínica. Promover interação entre áreas. Gerenciar os documentos padronizados. Validar uso de 
indicadores considerando o perfil da instituição. Estabelecer mecanismos que favoreçam a 
melhoria das práticas. Estabelecer critérios para assegurar o alinhamento e correlação com os 
objetivos estratégicos. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Graduação como Bacharel em qualquer nível superior, em instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

029 Assessor Técnico 02 - - 
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Quadro 3_EMPREGO DE NÍVEL MÉDIO 

Função: Assistente Administrativo - 40h semanais  
Salário: 

R$ 1.188,13 
Taxa de inscrição: 

R$ 50,00 

Síntese das atribuições:  
Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e 
logísticas; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, 
cumprindo todo o procedimento necessário referente a eles; preparar relatórios e planilhas; 
executar serviços em áreas de escritório; colaborar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Ensino médio completo em instituição educacional reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

101 Assistente Administrativo 07 01 04 
 

Função: Técnico em Radiologia – Mamografia, RX e 
Densitometria Óssea – 20h semanais 

Salário: 
R$ 1.628,79 

Taxa de inscrição: 
R$ 50,00 

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, e registro no respectivo Conselho de Classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

103 
Técnico em Radiologia – Mamografia, 
RX e Densitometria Óssea 

04 - 02 

 

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

R$ 1.728,79 
Taxa de inscrição: 

R$ 50,00 

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, e registro no respectivo Conselho de Classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

104 Técnico em Radiologia - Tomografia 02 - - 
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Função: Técnico em Radiologia - Ressonância – 20h semanais 
Salário: 

R$ 1.728,79 
Taxa de inscrição: 

R$ 50,00 

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, e registro no respectivo Conselho de Classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

105 Técnico em Radiologia - Ressonância 02 - - 

 
 
Incluir no Quadro 2, página 18: 
 

Função: Assistente Social- 30h semanais  
Salário: 

R$ 2.000,00 
Taxa de inscrição: 

R$ 65,00 

Síntese das atribuições: Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e 
manifestações sociais do trabalhador e do paciente, para elaboração, implementação e 
monitoramento do Serviço Social, com foco na promoção da saúde; Contribuir e participar nas 
ações de Saúde Ocupacional; Realizar acompanhamento psicossocial de trabalhadores e pacientes, 
buscando alternativas de enfrentamento individual e coletivo; Prestar serviços sociais orientando 
pacientes, acompanhantes, famílias, comunidade e  equipes  de trabalho da Instituição sobre 
direitos, deveres, serviços e recursos sociais; Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e 
procedimentos; Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional; Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados; Desempenhar 
atividades administrativas e assistenciais; Realizar demais atividades inerentes ao emprego. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Graduação como Bacharel em Serviço Social, em instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, e registro no respectivo Conselho de Classe.  
 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

031 Assistente Social 01 - - 
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Página 28, ONDE SE LÊ: 

11. DA PROVA DE TÍTULOS 

 
[...] 
11.11 – A Avaliação dos Títulos para os Empregos públicos na área de medicina (códigos: 003, 004, 005, 006, 
007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 e 030) será feita 
conforme o barema apresentado no Quadro 5. 

 

LEIA-SE: 

[...] 
11.11 – A Avaliação dos Títulos para os Empregos públicos na área de medicina (códigos: 003, 004, 005, 006, 
007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025,030 e 031) será 
feita conforme o barema apresentado no Quadro 5. 

 

Incluir no Capítulo 11 (AVALIAÇÃO DE TÍTULOS) , página 34: 

11.21 – A Avaliação dos Títulos para os Empregos públicos na área de Assistente Social (código: 031) e será 
feita conforme o barema apresentado no Quadro 15. 

Quadro 15_AVALIAÇÃO DE TTÍTULOS PARA OS EMPREGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Alínea Tipo do título 
Quant. de 

títulos 
Valor 

Unitário  
Pontuação 

máxima  

A 
Certificado de Residência na área de formação do 
emprego público. 

1 3,0 por título 3,0 

B 

Certificado, devidamente registrado, de curso de 
pós-graduação em nível de especialização na área de 
formação do emprego público com carga horária 
mínima de 360 horas. 

1 4,0 por titulo 4,0 

C 
Experiência técnico-profissional, nos últimos seis 
anos, em instituição privada da área de saúde em 
serviços na área de formação do emprego público. 

06 
0,5 a cada 
365 dias 

trabalhados 
3,0 

D 
Experiência técnico-profissional, nos últimos dez 
anos, em serviços na área de formação do emprego 
público no Sistema Público de Saúde. 

10 
1,0 a cada 
365 dias 

trabalhados 
10,0 

TOTAL: 20 pontos 
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Incluir no Anexo I, página 54 

3.31 ASSISTENTE SOCIAL (Código 031)  

1. Serviço Social na contemporaneidade. 1.1 Debate teórico ‐ metodológico, ético ‐político e 
técnico‐operativo do Serviço Social e as respostas profissionais aos desafios de hoje. 1.2 
Condicionantes, conhecimentos, demandas e exigências para o trabalho do serviço social em 
empresas. 1.3 O serviço social e a saúde do trabalhador diante das mudanças na produção, 
organização e gestão do trabalho. 2 História da política social. 2.1 O mundo do trabalho na era 
da reestruturação produtiva e da mundialização do capital. 3 A família e o serviço social. 
Administração e planejamento em serviço social. 3.1 Atuação do assistente social em equipes 
interprofissionais e interdisciplinares. 3.2 Assessoria, consultoria e serviço social. 3.3 Saúde 
mental, transtornos mentais e o cuidado na família. 3.4 Responsabilidade social das empresas. 
3.5 Gestão em saúde e segurança. 3.6 Gestão de responsabilidade social. Conceitos, referenciais 
normativos e indicadores. 4 História e constituição da categoria profissional. 5. Lei nº 8662/93. 
(regulamentação da Profissão). 5.1 Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais. 5.2 Lei 
nº8.742, de 7 de dezembro de 1993 e suas alterações posteriores (Organização da Assistência 
Social). 5.3 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 5.4 Lei 
nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 5.5 Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). 5.6 Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 
Penha). 6. Pesquisa social. Elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e 
quantitativas. 7. Planejamento de planos, programas e projetos sociais. 8. Avaliação de 
programas sociais. 
 

Salvador, 27 de novembro de 2018 

 

Moema Isabel Passos Gramacho 
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