
 

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

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA EMPREGO PÚBLICO 01/2018 

ABERTURA 
ERRATA 006 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: 

Páginas 03 a 08, 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: 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. 
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Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência 

Afro-brasileiro 

011 
Médico especialista em endocrinologia 

e Metabologia 
01 - - 

 
[...] 
 
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: 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 
02 - - 
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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 
02 - - 

 
[...] 
 

Salvador, 03  de dezembro de 2018 

 

Moema Isabel Passos Gramacho 

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


