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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 03/2019

Edital de Processo Seletivo Simplificado
contratação por prazo determinado.

para

O Prefeito Municipal de Seberi, no uso de suas atribuições, visando à contratação de
pessoal por prazo determinado para desempenhar funções de Médico Clínico Geral (em número de
dois), Costureiro (em número de um) e Fonoaudiólogo (em número de um) junto ao Executivo Municipal
de Seberi, amparado em excepcional interesse público devidamente reconhecido por intermédio das
Leis Municipais nº 4.517 e 4.519/2019, ainda com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da República, e
legislação vigente, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado, que será regido pelas
normas estabelecidas neste Edital.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão composta por três
servidores, designados através da Portaria n° 021/2017.
1.1.1 As reuniões e deliberações da Comissão serão objeto de registros em atas.
1.2 Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem prejuízo de
outros, os princípios estabelecidos no art. 37, “caput”, da Constituição da República.
1.3 O edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado será publicado integralmente no painel de
publicações oficiais da Prefeitura Municipal e por meio eletrônico através do site:
www.pmseberi.com.br.
1.4 Os demais atos e decisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão publicados no
painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico.
1.5 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos candidatos pela Comissão,
conforme critérios definidos neste Edital.
1.6 A contratação será pelo prazo determinado de 12 (doze) meses prorrogável por igual período e se
regerá pelo Regime Jurídico Administrativo em caráter excepcional.

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA
2.1 Os cargos/funções temporárias de que trata este Processo Seletivo Simplificado correspondem ao
exercício das atividades abaixo relacionadas.
Cargo/Função
Costureiro
Fonoaudiólogo
Médico Clínico Geral

Nº de Pessoal
01
01
02

Carga Horária Semanal
40 horas
20 horas
20 horas

Vencimento
R$ 1.034,16
R$ 1.994,88
R$ 6.775,19
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2.2 A carga horária será desenvolvida de acordo com horário definido pela autoridade competente
mediante ato próprio, com jornada de trabalho definida no item 2.1.
2.3 Pelo efetivo exercício da função temporária, será pago mensalmente o vencimento fixado no item
2.1, e nele compreendendo-se além da efetiva contraprestação pelo trabalho, o descanso semanal
remunerado.
2.3.1 Além do vencimento o contratado fará jus às seguintes vantagens funcionais: horas extras na
eventual extrapolação da carga horária diária e semanal, desde que previamente convocado pelo
superior hierárquico; adicional noturno; gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; férias
proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas ao final do contrato; inscrição no Regime Geral de
Previdência.
2.3.2 Sobre o valor total da remuneração incidirão os descontos fiscais e previdenciários.
2.4 Os deveres e proibições aplicadas ao contratado correspondem àqueles estabelecidos para os
demais servidores estatutários do Regime Jurídico, sendo a apuração processada na forma do Regime
Disciplinar do mesmo Diploma, no que couber.
3. INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão recebidas pela Comissão designada junto à sede do Município, sito à Avenida
Flores da Cunha, 831, das 08:30 às 11:30 e 13:30 às 17:00 horas, de 13 a 23 de maio de 2019.
3.1.1 Não serão aceitas inscrições fora de prazo.
3.2 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes
instruções e normas estabelecidas neste Edital.
3.3 As inscrições serão gratuitas.

4. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO

4.1 Para inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá comparecer pessoalmente
ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 3.1, ou por intermédio de procurador munido de
instrumento público ou particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no
Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes documentos:
4.1.1 Ficha de inscrição disponibilizada no Anexo I do Presente Edital, devidamente preenchida e
assinada.
4.1.2 Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais sejam: carteiras ou cédulas
de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou
Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, como por
exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº
9.503/97, artigo 15).
4.1.3 Prova de quitação das obrigações militares e eleitorais;
4.1.4 Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital,
acompanhado de cópia autenticada dos títulos que comprovam as informações contidas no currículo.
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4.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição pelos membros da Comissão, desde
que o candidato apresente para conferência os originais juntamente com a cópia.

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1 Encerrado o prazo fixado pelo item 3.1, a Comissão publicará, no painel de publicações oficiais da
Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, no prazo de um dia, edital contendo a relação nominal dos
candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.
5.2 Os candidatos que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor recursos escritos
perante a Comissão, no prazo de um dia, mediante a apresentação das razões que ampararem a sua
irresignação.
5.2.1 No prazo de um dia, a Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipótese
na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas.
5.2.3 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para
julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada.
5.2.4 A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1, no prazo de um dia,
após a decisão dos recursos.

6. FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS
6.1 O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do Anexo II do presente
Edital.
6.2 Os critérios de avaliação dos currículos totalização o máximo de cem pontos.
6.3 A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação.
6.4 Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de direito público ou
privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital.
6.5 Nenhum título receberá dupla valoração.
6.6 A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos títulos apresentados, em uma
escala de zero a cem pontos, conforme os seguintes critérios:
COSTUREIRO:
ESPECIFICAÇÃO

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Ensino Fundamental

10

10

Ensino Médio

10

10

Graduação

10

10

10 pontos para cada ano
de experiência

50

5

20

Experiência na área de atuação
Cursos especializados na área de atuação da
função com duração mínima de 8 horas.
FONOAUDIÓLOGO:
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ESPECIFICAÇÃO

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Pós-graduação lato sensu (especialização)

10

20

Pós-graduação (mestrado, doutorado, PhD)

20

20

10 pontos para cada ano
de experiência

40

5

20

Pós-graduação lato sensu (especialização)

10

10

Pós-graduação (mestrado, doutorado, PhD)

20

20

10 pontos para cada ano
de experiência

50

5

20

Experiência na área de atuação
Cursos especializados na área de atuação da
função com duração mínima de 20 horas.

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Experiência na área de atuação
Cursos especializados na área de atuação da
função com duração mínima de 20 horas.

7. ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
7.1 No prazo de um dia, a Comissão deverá proceder à análise dos currículos.
7.2 Ultimada a identificação dos candidatos e a totalização das notas, o resultado preliminar será
publicado no painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal e em meio eletrônico, se houver,
abrindo-se o prazo para os candidatos apresentarem recursos, nos termos estabelecidos neste edital.

8. RECURSOS
8.1 Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso endereçado à Comissão, uma única vez,
no prazo comum de um dia.
8.1.1 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal.
8.1.2 Será possibilitada vista dos currículos e documentos na presença da Comissão, permitindo-se
anotações.
8.1.3 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, o nome do candidato passará
a constar no rol de selecionados.
8.1.4 Sendo mantida a decisão da Comissão, o recurso será encaminhado ao Prefeito Municipal para
julgamento, no prazo de um dia, cuja decisão deverá ser motivada.

9. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
9.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos,
terá preferência na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que:
9.1.1 Apresentar idade mais avançada, dentre aqueles com idade igual ou superior a sessenta anos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Email: administracao@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

9.1.2 Sorteio em ato público.
9.2 O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definido pela Comissão, na presença dos
candidatos interessados, os quais serão convocados por telefone, correio eletrônico ou qualquer outro
meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
9.3 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos recursos e antes da publicação
da lista final dos selecionados.

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
10.1 Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso ou ultimado o seu julgamento, a Comissão
encaminhará o Processo Seletivo Simplificado ao Prefeito Municipal para homologação, no prazo de um
dia.
10.2 Homologado o resultado final, será lançado edital com a classificação geral dos candidatos
aprovados, quando, então passará a fluir o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.

11. CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
11.1 Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a contratação pelo
Prefeito, será convocado o primeiro colocado, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cópia dos
seguintes documentos acompanhados dos originais:
- Cédula de Identidade (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Título de Eleitor, acompanhado de comprovante de votação da última eleição (1º e 2º turno), ou
comprovante de situação eleitoral;
- Certificado Militar;
- Certidão de Nascimento ou Casamento, União Estável, Separação, Divórcio;
- Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP;
- Folha Corrida Judicial (site www.tj.jus.br);
- Cartão de Identificação do Tipo Sanguíneo;
- Comprovante de Inscrição no Órgão de Classe (Conselho, Ordem);
- Declaração de que não exerce outro cargo/emprego público que caracterize acúmulo vedado pelo
artigo 37, XVI, e parágrafo 10, da Constituição Federal;
- Declaração de bens (conforme modelo ofertado pela Prefeitura Municipal de Seberi) ou cópia da
Declaração entregue a Receita Federal;
- Comprovante de Residência Atualizado;
- Uma foto 3x4 de frente, recente e colorida;
- Número da Conta Bancária Banrisul;
- Número de telefone para contato;
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- Comprovante de Escolaridade;
- Registro de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
- Atestado de matrícula escolar dos filhos menores de 10 anos;
-Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda (anexar documentos de identidade, CPF
e/ou Certidão de Nascimento dos dependentes);
- Atestado de Saúde Ocupacional expedido por medico com registro no órgão de classe;
- Carteira Nacional de Habilitação para os cargos de Motorista.
- Certidão Judicial Criminal Negativa
11.2 A convocação do candidato classificado será realizada pessoalmente ou por telefone, correio
eletrônico ou qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.
11.3 Não comparecendo o candidato convocado ou verificando-se o não atendimento das condições
exigidas para a contratação, serão convocados os demais classificados, observando-se a ordem
classificatória crescente.
11.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de um ano, prorrogável, uma
única vez, por igual período.
11.5 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo a rescisão contratual,
poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados,
observada a ordem classificatória.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do
candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final.
12.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços.
12.3 Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver a
readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação local.
12.4 Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada.

Seberi-RS, 10 de maio de 2019

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 03/2019

Inscrição nº________
Nome do Candidato (a):
Endereço:
Cidade:
Telefone:
RG:

CPF:

e-mail:

Cargo para contratação temporária:
( ) Médico Clínico Geral
( ) Fonoaudiólogo
( ) Costureiro
Eu, abaixo assinado, declaro conhecer e aceitar todas as normas do Processo Seletivo Simplificado
do Edital 03/2019 do Município de Seberi, bem como a legislação pertinente sobre a contratação.
Seberi/RS,_____ de maio de 2019 .
_____________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II
MODELO DE CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2019
1. DADOS PESSOAIS
1.1 Nome completo: _____________________________________________________
1.2Filiação:____________________________________________________________
1.3Nacionalidade:_______________________________________________________
1.4Naturalidade:________________________________________________________
1.5Data de Nascimento: _________________________________________________
1.6 Estado Civil: ________________________________________________________
2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: ________________________________
2.2 Cadastro de Pessoa Física – CPF: _______________________________________
2.3 Título de Eleitor ______________ Zona: ______________ Seção: ______________
2.4 Número do certificado de reservista: _____________________________________
2.5 Endereço Residencial: ________________________________________________
2.6 Endereço Eletrônico: _________________________________________________
2.7 Telefone residencial e celular: __________________________________________
2.8 Outro endereço e telefone para contato ou recado: __________________________

3. ESCOLARIDADE
3.1 ENSINO FUNDAMENTAL
Instituição de Ensino: __________________________________________________
Ano de conclusão: ______________________________________________________

3.2 ENSINO MÉDIO
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: ______________________________________________________

3.3 GRADUAÇÃO
Curso: _______________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Email: administracao@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

Ano de conclusão: ______________________________________________________

3.4 PÓS-GRADUAÇÃO
3.4.1 ESPECIALIZAÇÃO
Curso/área:____________________________________________________________
Instituição de Ensino: ___________________________________________________
Ano de conclusão: ______________________________________________________

3.4.2 MESTRADO
Curso / área: __________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: _____________________________________________________

3.4.3 DOUTORADO
Curso / área: _________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: _____________________________________________________

3.4.5 PÓS-DOUTORADO (PhD)
Curso / área: __________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Ano de conclusão: ______________________________________________________

4. CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA AFIM À FUNÇÃO
Curso / área: __________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Data de início: _________________________
Data da conclusão: ____________________
Carga horária: _____________________________________________________

Curso / área: _________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ________________
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Carga horária: _________________________________________________________
Curso / área: __________________________________________________________
Instituição de Ensino: ___________________________________________________
Data de início: _____________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: ________________________________________________________
Curso / área: __________________________________________________________
Instituição de Ensino: ___________________________________________________
Data de início: _____________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: ________________________________________________________

Curso / área: _________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Data de início: _________________________ Data da conclusão: ________________
Carga horária: ________________________________________________________

Curso / área: __________________________________________________________
Instituição de Ensino: ____________________________________________________
Data de início: _____________________ Data da conclusão: ____________________
Carga horária: ________________________________________________________

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________

Seberi, ____ de maio de 2019.

________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO III

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2019

I – Análise de Currículos
Abertura das Inscrições

11 dias

13 a 23/05/2019

Publicação dos Inscritos

1 dia

24/05/2019

Recurso da não homologação das inscrições

1 dia

27/05/2019

Manifestação da Comissão na reconsideração

1 dia

28/05/2019

Julgamento do Recurso pelo Prefeito

1 dia

28/05/2019

Publicação da relação final de inscritos

1 dia

28/05/2019

Publicação do resultado preliminar

1 dia

29/05/2019

Recurso

1 dia

30/05/2019

Manifestação da Comissão na reconsideração

1 dia

31/03/2019

Julgamento do Recurso pelo Prefeito e Aplicação do critério de
desempate

1 dia

31/03/2019

Publicação da Classificação Geral – Homologação do PSS

1 dia

03/06/2019
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ANEXO IV

CATEGORIA FUNCIONAL: FONOAUDIÓLOGO
PADRÃO DE VENCIMENTO: 07
ATRIBUIÇÕES:
Descrição sintética: Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos
e procedimentos específicos de fonoaudiologia; tratar de pacientes; efetuar avaliação e diagnóstico
fonoaudiológico; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção da
saúde e qualidade de vida. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Descrição analítica: Tratar pacientes: Eleger procedimentos terapêuticos; habilitar sistema auditivo;
reabilitar o sistema vestibular; desenvolver percepção auditiva; tratar distúrbios vocais; tratar alterações
da fala, de linguagem oral, leitura e escrita; tratar alterações de deglutição; tratar alterações de fluência;
tratar alterações das funções orofaciais; desenvolver cognição; adequar funções percepto-cognitivas;
avaliar resultados do tratamento. Aplicar procedimentos fonoaudiológicos: Prescrever atividades;
preparar material terapêutico; indicar e adaptar tecnologia assistiva; introduzir formas alternativas de
comunicação; prescrever e adaptar órteses e próteses; aplicar procedimentos de adaptação pré e póscirúrgico; aplicar procedimentos específicos de reabilitação em UTI; aperfeiçoar padrões faciais,
habilidades comunicativas e de voz; estimular adesão e continuidade do tratamento; reorientar
condutas terapêuticas. Orientar pacientes e familiares: Explicar procedimentos e rotinas; demonstrar
procedimentos e técnicas; orientar técnicas ergonômicas; verificar a compreensão da orientação;
esclarecer dúvidas. Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida:
Planejar programas e campanhas de prevenção e promoção e estratégias e atividades terapêuticas;
utilizar procedimentos de prevenção e promoção de deficiência, hand-cap e incapacidade. Promover
campanhas educativas. Produzir manuais e folhetos explicativos. Elaborar relatórios e laudos. Utilizar
recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas
ao ambiente organizacional.

CONDIÇÕES DE TRABALHO: carga horária de 20 (vinte) horas semanais.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: 18 anos completos até 75 incompletos;
b) Escolaridade: Curso superior em Fonoaudiologia
c) Habilitação profissional: Lei nº 6.965 de 09 de dezembro de 1981, que dispõe sobre a regulamentação
da profissão de Fonoaudiólogo, e registro no Conselho competente.
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CATEGORIA FUNCIONAL: COSTUREIRA
PADRÃO DE VENCIMENTO: 03

ATRIBUIÇÕES:
Confeccionar roupas de cama, mesa, aventais: confeccionar vestuários para os alunos das escolas;
confeccionar cortinas e capas de móveis; molhar tecidos e passa-los, preparando-os para o corte,
quando necessário; tomar medidas individuais para a confecção de peças; executar cortes simples e em
grosso; operar máquinas de costura, elétrica ou não; costurar a mão e manejar instrumentos de uso da
profissão; fazer consertos; passar roupas a ferro; executar remates, chuleios, caseados, pregar botões e
outros acabamentos de confecção de roupas; limpar e azeitar máquinas de costura, executar tarefas
afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais;
c) Especial: uso de uniforme e equipamento de proteção individual.
REQUISITOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade: 18 anos completos até 70 anos incompletos;
b) Escolaridade: Ensino Fundamental (4ª série);
c) Forma de Ingresso; Por Concurso Público.
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MÉDICO CLÍNICO GERAL

ATRIBUIÇÕES:
Atender diversas consultas médicas em ambulatório, hospitais, unidade sanitárias e efetuar exames
médicos em escolares e pré-escolares; examinar servidores públicos municipais para fins de controle de
ingresso, licença e aposentadoria; fazer visitas domiciliares a servidores públicos municipais para fins de
controle de faltas por motivo de doença; preencher e assinar laudos de exames e verificação; fazer
diagnóstico e recomendar a terapêutica indicada para caso; prescrever regimes dietéticos; prescrever
exames laborais, tais como: sangue, urina, raio x e outros; encaminhar casos especiais a setores
especializados; preencher a ficha única individual do paciente; preparar relatórios mensais relativos às
atividades do cargo; Realizar consultas clínicas ao usuário da sua área adstrita; executar as ações de
assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso;
realizar consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família - USF e, quando necessário, no
domicílio; realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção
básica, definidas na Norma Operacional de Assistência a Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica à
prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos,
de diabéticos, de saúde mental, etc.; realizar o pronto atendimento médicos nas urgências e
emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a
continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e
contra-referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar
exames complementares; verificar e atestar óbito; executar outras tarefas afins. Orientar cuidados com
medicina comunitária, executar outras tarefas correlatas ao cargo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais;
b) Habilitação Profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de Médico.
REQUISITO PARA PROVIMENTO:
a) Idade: 18 anos completos;
b) Escolaridade: Curso de Nível Superior na área de Medicina e habilitação legal para o exercício da
profissão;
c) Especial: Inscrição no Conselho Regional de Medicina;

