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GABARITO OFICIAL PÓS-RECURSO

CÓDIGO - FUNÇÃO

301 - Assistente Social; 302 - Cirurgião-Dentista; 303 - Cirurgião-Dentista da Família; 304 - Enfermeiro; 305 - Enfermeiro da Família; 306 – Epidemiologista; 307- 
Farmacêutico Bioquímico; 308 - Fisioterapeuta; 309 - Fonoaudiólogo; 310 - Nutricionista; 311 - Psicólogo; 312 - Terapeuta Ocupacional
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Contagem, 27 de março de 2020.

Prefeitura Municipal de Contagem
Aviso de Chamamento Público - Edital /CP Nº 01/2020
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

OBJETO: Chamamento Público Simplificado de pessoa física para contratação temporária em caráter emergencial para compor o quadro de servidores da Secretaria Mu-
nicipal de Sáude para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (enfrentamento ao COVID-19); com fulcro no art.37 da CF/88, e Lei Municipal 
nº 4.288/2009.

JUSTIFICATIVA:

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância internacional-ESPII, feita pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 30 de Janeiro 
de 2020, devido ao alto grau de transmissibilidade do novo Coronavirus - COVID 2019; a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, 
por meio da Portaria GAB/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO a Lei federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência em Saúde pública de importância 
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internacional decorrente do COVID 2019 e sua regulamentação através da Portaria do Ministério da Saúde nº 356 de 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.510, de 16 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Contagem, e dispõe 
sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavirus (COVID-19) e o Decreto Municipal nº 1.537, de 24 de março de 2020, que declara o 
estado de Calamidade Pública no Município de Contagem, decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavirus;

CONSIDERANDO a situação premente de emergência em saúde pública decretada pela União, Estados e municípios, e a a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 que 
declara em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do COVID-19;

CONSIDERANDO que a situação vivenciada pelo município demanda o emprego urgente de medidas para evitar danos e agravos à saúde pública, inclusive com a 
contratação de novos profissionais de saúde;

CONSIDERANDO a necessidade permanente de envidar todos os esforços em oportunizar o manejo adequado dos casos suspeitos na rede de saúde pública municipal 
pelos profissionais da saúde;

CONSIDERANDO a existência de perigo público iminente, haja vista risco real de improbabilidade de preservação da sociedade em relação aos resultados danosos causa-
dos pela propagação das consequências do Coronavirus;

CONSIDERANDO o dever de atendimento dos interesses primários da população, visando assegurar um bem maior, a vida, por meio da preservação da saúde;

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017, RESOLVE tornar público o 
Chamamento Público Simplificado visando contratações emergenciais para os cargos descritos no Anexo I, para compor o Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de 
Saúde, durante o enfrentamento ao COVID-19,  nos termos da legislação vigente e das normas estabelecidas neste Edital.

Local de Trabalho: Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Unidades de Atendimento 24 horas e de Urgência e Emergência, Unidades Especializadas 
e demais Unidades da Rede de Saúde, a critério da Secretaria Municipal de Saúde.

DOS CARGOS/FUNÇÕES, PRÉ-REQUISITOS, REMUNERAÇÃO, JORNADA DE TRABALHO, NÚMERO DE VAGAS

Os cargos, categorias, pré-requisitos, número de vagas e jornada de trabalho são os estabelecidos no Anexo I deste Edital.

DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO

2.1. Poderão se inscrever para o Chamamento Público os candidatos que cumpram as seguintes exigências:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

Ter 18 anos completos na data da inscrição;

Possuir, na data de inscrição, a qualificação exigida para o cargo pretendido;

Atender as exigências contidas neste Edital.

DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições ficarão abertas, a partir de 30 de março de 2020, pelo prazo em que perdurar a situação de Calamidade Pública decretada pelo município de Conta-
gem, e serão formalizadas pelos candidatos via internet, exclusivamente através do link: https://tinyurl.com/uwmlcfq

3.2. A Secretaria Municipal de Saúde não se responsabiliza por inscrição não recebida por quaisquer motivos.

3.3. O comprovante de inscrição do candidato será emitido no ato da inscrição.

3.4. São de responsabilidade única do candidato os dados cadastrais informados e o currículo anexado na solicitação de inscrição.

3.5. A constatação de irregularidade, em qualquer etapa do Chamamento Público, implicará na automática eliminação do candidato.

3.6. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes da inscrição, bem como do currículo ou das informações, determinará o cancelamento da inscrição e a anula-
ção de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo da adoção de medidas judiciais necessárias à responsabilização do candidato.

DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção dos candidatos será feita através da avaliação das informações e dos currículos apresentados no ato da inscrição.
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4.2. A avaliação das informações e dos currículos, de caráter classificatório e eliminatório, será feita pela Comissão do Chamamento Público instituída pela Portaria nº 
256/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme preenchimento das informações no formulário eletrônico no ato da inscrição e do modelo de currículo conforme 
Anexo II deste Edital.

4.3. Somente serão aceitos os currículos encaminhados eletronicamente como anexo do formulário de inscrição através do link informado no item 3.1.

4.4. Não serão aceitos currículos encaminhados via postal, via fax e via correio / sedex ou outro.

4.5. No ato da inscrição, o candidato deverá escanear e anexar o currículo de maneira que este esteja legível e sem razuras. No ato da contratação deve ser apresentada 
cópia e original ou cópia autenticada de todos os documentos necessários para admissão elencados no item 6.8 deste Edital.

4.5.1. No caso de detecção de fraude ou de documentação indevida, o candidato será desclassificado.

4.6. No caso de documentação ilegível ou arquivo corrompido, ou de qualquer situação que impeça a adequada leitura do currículo e avaliação do candidato, o mesmo 
terá sua inscrição indeferida.

4.7. A classificação se dará através da ordem de recebimento das inscrições pela Secretaria Municipal de Saúde;

4.8. A ordem dos aprovados será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município – DOC.e, na medida em que as inscrições forem sendo efetuadas, com intervalo 
máximo de 15 (quinze) dias entre as publicações.
4.9. A convocação dos aprovados para contratação será realizada de acordo com a necessidade do serviço, observando-se a ordem de classificação;

4.10. A critério da Administração Pública, antes da efetiva contratação, o  classificado poderá ser convocado para entrevista técnica de caráter eliminatório.

4.11. A aprovação e classificação no Chamamento Público não garante a convocação do interessado para a prestação dos serviços, o que ocorrerá de acordo com a 
necessidade da Administração Pública.
DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS

5.1. Para contratação do candidato, este deverá comprovar conclusão de ensino médio, curso de graduação, pós-graduação, compreendendo programas de mestrado, 
doutorado ou de especialização, conforme o cargo pretendido, emitidos por instituição devidamente reconhecida pelo MEC.

5.2. Para aqueles candidatos com especialidades Médicas relativa à Residência Médica, o candidato deverá comprovar conclusão de Residência Médica, com credencia-
mento pelo CNRM. Somente serão aceitos: 

Residências Médicas devidamente reconhecidas pelo MEC;

Diplomas e certificados expedidos no exterior somente serão considerados quando revalidados por instituição de ensino superior no Brasil.

5.2.1. Somente serão aceitas as declarações ou atestados de conclusão do curso fornecidos pela Instituição onde tenha cursado. 

5.3. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1. A Secretaria Municipal de Saúde designará Comissão composta por servidores do quadro destapara acompanhamento e efetivação deste Edital de Chamamento 
Público, que terá a responsabilidade de acompanhar a sua realização e julgar casos omissos ou duvidosos.

6.2. A publicização das informações referentes ao Chamamento Público dar-se-á através de publicação no Diário Oficial de Contagem.

6.3.Os candidatos aprovados no Chamamento Público integrarão o quadro de pessoal de servidores da Secretaria Municipal de Saúde para contratação emergencial, e 
terão seus contratos regidos pela Lei Municipal nº 4.288, de 30 de setembro de 2009 e suas alterações.

6.4. As contratações temporárias a que ser referem o item 6.3 serão celebradas pelo prazo de 06(seis) meses, podendo ser prorrogado.

6.5. O Edital de Chamamento Público tem a validade de 01 (um) ano.

6.6. O candidato aprovado deverá manter, durante o prazo de validade do Chamamento Público, seu endereço atualizado junto à Secretaria Municipal de Saúde, inclu-
indo contatos telefônicos e e-mail, visando eventuais convocações, não cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à instituição convocá-lo por falta da citada 
atualização.

6.7. As convocações dos candidatos aprovados serão realizadas mediante Edital de Convocação publicado através de Portaria expedida pela Secretaria Municipal de 
Saúde em Diário Oficial de Contagem, além de contato telefônico e via e-mail cadastrados no ato da inscrição.

6.8. O candidato aprovado, quando convocado, deverá apresentar os seguintes documentos:
Original e fotocópia da Carteira de Identidade ou de documento único equivalente, de valor legal, com fotografia;
Original e fotocópia do CPF próprio;
01 (uma) fotografia 3x4 recente;
Comprovante de votação na última eleição, dos dois turnos, quando houver, ou comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
Original e fotocópia do Certificado de Reservista ou equivalente, se do sexo masculino;
Original e fotocópia de Certidão de Casamento, se for o caso;
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Original e fotocópia do PIS/PASEP, caso seja cadastrado;
Original e fotocópia do comprovante de endereço atualizado;
Documentação comprobatória de escolaridade, Diploma ou Declaração de conclusão do curso;
Original e fotocópia do registro de habilitação profissional;
Original e fotocópia de Comprovante de Anuidade do Conselho devidamente quitado;
Original e fotocópia de Residência (médicos);
Original e fotocópia de Especialização se houver;
Original e fotocópia dos comprovantes da documentação apresentada, para fins de comprovação;
Laudo médico das condições físicas e mentais do candidato, subscrito por médico do setor de Medicina do Trabalho da Prefeitura Municipal de Contagem, informando 
que o candidato está apto para o exercício do cargo, que poderá ser apresentado em até 90(noventa) dias a contar da data de assinatura do contrato, informando que 
o candidato está apto para o exercício do cargo;
Para os cargos que exigem experiência, a comprovação deverá ser feita através de:
Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida pelo MTPS;
Certidão emitida pelo órgão público no qual prestou serviço.

6.9. As fotocópias deverão estar acompanhadas dos respectivos originais.

6.10. O candidato convocado que, por qualquer motivo, não apresentar, em tempo hábil, a documentação completa citada no item 6.8. deste Edital, ficará automatica-
mente desclassificado e perderá sumariamente o direito à contratação.

6.11. Independentemente de aprovação/classificação neste Edital de Chamamento Público, não será admitido candidato ex-servidor que tenha sido demitido por pro-
cesso administrativo na Prefeitura Municipal de Contagem ou nas Administrações Indiretas do Município.

6.11 O Secretário Municipal de Saúde poderá, a seu critério, em qualquer tempo, suspender, revogar ou invalidar o Chamamento Público Simplificado, desde que devi-
damente fundamentado, não assistindo aos candidatos direito à reclamação de qualquer natureza;

6.12. Todas as informações referentes ao Chamamento Público serão fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde através do tel: (31) 3472-6379 e 3472-6367, e-mail: 
admissao.saude@contagem.mg.gov.br ou através do site: www.contagem.mg.gov.br.

Contagem, 27 de março de 2020.

CLEBER DE FARIA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I

CARGO DESCRIÇÃO SUMARIA
ESCOLARIDADE E REQ-
UISITOS VENCIMENTO MENSAL

CARGA HORARIA 
SEMANAL

VAGAS
TOTAL

Assistente Adminis-
trativo

Recepcionar e atender ao público interno e ex-
terno, tomando as providências necessárias e
fornecendo as informações solicitadas e inerentes 
à sua área de atuação; Receber, conferir
e distribuir documentos e comunicados; Arquivar, 
controlar e manter atualizados e
ordenados os arquivos e fichários; Realizar ativi-
dades de suporte administrativo objetivando
a consecução e superação de resultados e metas 
da administração; Redigir textos,
memorandos e outros documentos em sistemas 
informatizados. Ensino Médio Completo R$ 1.133,40 30h

Cadastro reserva 
(CR)
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Assistente Social

Prestar serviços sociais, orientando indivíduos, 
famílias, comunidade e instituições sobre direitos 
e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e 
recursos sociais e programas de educação. Planejar, 
coordenar e avaliar planos, programas e projetos 
sociais em diferentes áreas de atuação profis-
sional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, 
habitação e outras), atuando nas esferas pública e 
privada. Orientar e monitorar ações em desenvolvi-
mento relacionados à economia doméstica, nas 
áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvi-
mento humano, economia familiar, educação do 
consumidor, alimentação e saúde. Desempenhar 
tarefas administrativas e articular recursos finan-
ceiros disponíveis.

Ensino Superior na área 
de atuação,  
acrescido de Registro no 
Conselho para Profissões 
Regulamentadas R$ 2.444,42 20 h 1 vaga + CR

Auxiliar em Saúde Bucal

Planejar o trabalho técnico-odontológico em 
consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde. Prevenir doença bucal 
participando de programas de promoção da saúde, 
projetos educativos e de orientação de higiene 
bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias 
humanas, animais e artísticas. Executar procedi-
mentos odontológicos sob supervisão do cirurgião 
dentista. Administrar pessoal e recursos financeiros 
e materiais. Mobilizar capacidades de comunicação 
em palestras, orientações e discussões técnicas. 
As atividades são exercidas conforme normas e 
procedimentos técnicos e de biossegurança.

Ensino Fundamental e 
Registro no Conselho R$ 1.358,10 40h

Cadastro reserva 
(CR)

Cirurgião- Dentista

Atender e orientar pacientes e executar pro-
cedimentos odontológicos. Aplicar medidas de 
promoção e prevenção de saúde, ações da saúde 
coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico 
e interagindo com profissionais de outras áreas. 
Desenvolver pesquisas na área odontológica. 
Desenvolver atividades profissionais com crianças, 
adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade. 
Atuar em instituições públicas. Exercer atividade de 
ensino e pesquisa.

Ensino Superior na área 
de atuação,  
acrescido de Registro no 
Conselho para Profissões 
Regulamentadas

R$ 2.444,42
(vencimento base 
acrescido de Adicional de 
Insalubridade no valor de 
R$205,11) 20 h

Cadastro reserva 
(CR)

Cirurgião- dentista da 
Família

Atender e orientar pacientes e executar pro-
cedimentos odontológicos. Aplicar medidas de 
promoção e prevenção de saúde, ações da saúde 
coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico 
e interagindo com profissionais de outras áreas. 
Desenvolver pesquisas na área odontológica. 
Desenvolver atividades profissionais com crianças, 
adultos e idosos, com ou sem necessidades 
especiais, em diferentes níveis de complexidade. 
Atuar em instituições públicas. Exercer atividade de 
ensino e pesquisa.

Ensino Superior na área 
de atuação,  
acrescido de Registro no 
Conselho para Profissões 
Regulamentadas

R$ 4.888,84
(vencimento base 
acrescido de Adicional de 
Insalubridade no valor de 
R$205,11 e gratificações 
conforme Legislação 
Municipal em vigor que 
varia entre R$ 541,01 a R$ 
1.435,98) 40h

Cadastro reserva 
(CR)

Enfermeiro

Prestar assistência ao paciente em unidades de 
saúde e em domicílios, realizando consultas e 
procedimentos de maior complexidade e pre-
screvendo ações. Coordenar e auditar serviços de 
enfermagem. Implementar ações para a promoção 
da saúde na comunidade. Orientar estagiários e 
residentes. Realizar pesquisas e outras atividades 
correlatas.

Curso Superior em En-
fermagem, acrescido de 
registro no COREN-MG.

R$ 5.846,28 (vencimento 
base acrescido de Adi-
cional de Insalubridade 
no valor de R$205,11 e 
gratificações conforme 
Legislação Municipal em 
vigor que varia entre R$ 
244,80 a R$ 787,73 de 
acordo com a lotação) 40h 22 vagas + CR

Enfermeiro

Prestar assistência ao paciente em hospitais, UPAS, 
unidades de saúde, ambulatórios, postos de saúde 
e em domicílios, realizando consultas e procedi-
mentos de maior complexidade e prescrevendo 
ações. Coordenar e auditar serviços de enfer-
magem. Implementar ações para a promoção 
da saúde na comunidade. Orientar estagiários e 
residentes. Realizar pesquisas e outras atividades 
correlatas.

Ensino Superior na área 
de atuação,  
acrescido de Registro no 
CRO-MG.

R$ 2.769,47
(vencimento base 
acrescido de Adicional de 
Insalubridade no valor de 
R$205,11 e gratificação 
de urgência no valor de 
R$ 415,42 vinculada à 
lotação) 24h

Cadastro Reserva 
(CR)
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Epidemiologista

Realizar consultas e atendimentos médicos. 
Tratar pacientes e clientes. Implementar ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde tanto 
individuais quanto letivas. Coordenar programas 
e serviços em saúde. Efetuar perícias, auditorias 
e sindicâncias médicas. Elaborar documentos e 
difundir conhecimentos da área médica.

Curso superior e espe-
cialização na área de 
atuação,
acrescido registro no 
Conselho para profissões 
regulamentadas. R$ 2.923,14 20h 2 vagas + CR

Farmacêutico Bio-
químico

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, 
produção, dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área 
farmacêutica tais como medicamentos, alimentos 
especiais, cosméticos, produtos imunobiológicos, 
domissanitários e insumos correlatos. Realizar 
análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, bi-
ológicas, microbiológicas e bromatológicas. Partici-
par da elaboração, coordenação e implementação 
de políticas de medicamentos; exercer fiscalização 
sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exer-
cício profissional. Orientar sobre uso de produtos e 
prestar serviços farmacêuticos. Orientar estagiários 
e realizar outras atividades correlatas.

Curso Superior em Farmá-
cia, acrescido de registro 
no Conselho. R$ 2.444,42 20h 1 vaga + CR

Fisioterapeuta

Aplicar técnicas fisioterapêuticas para preven-
ção, readaptação e recuperação de pacientes e 
clientes. Atender e avaliar as condições funcionais 
de pacientes e clientes utilizando protocolos e 
procedimentos específicos da fisioterapia e suas es-
pecialidades. Atuar na área de educação em saúde 
por meio de palestras, distribuição de materiais 
educativos e orientações para melhor qualidade 
de vida. Desenvolver e implementar programas de 
prevenção em saúde geral e do trabalho. Gerenciar 
serviços de saúde, orientando e supervisionando 
recursos humanos. Exercer atividades técnico-
científicas através da realização de pesquisas, 
trabalhos específicos, organização e participação 
em eventos científicos.

Ensino Superior na área 
de atuação,  
acrescido de Registro no 
Conselho para Profissões 
Regulamentadas

R$ 2.444,42
(vencimento base 
acrescido de Adicional de 
Insalubridade no valor de 
R$205,11) 20h 1 vaga + CR

Médico Clínico Geral

Realizar consultas e atendimentos médicos, em 
sua área de atuação; tratar pacientes; implemen-
tar ações para promoção da saúde; coordenar 
programas e serviços em saúde, efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas; elaborar docu-
mentos e difundir conhecimentos da área médica; 
preceptorar  residentes e estagiários; exercer outras 
atividades correlatas.

Curso Superior em 
Medicina, acrescido de 
registro no CRM-MG.

R$ 3.568,90 
(vencimento base 
acrescido de Adicional de 
Insalubridade no valor de 
R$205,11. Caso possua 
Residência médica será 
acrescido 20% sobre o 
vencimento de Adicional 
de Residência Médica 
nos termos da Legislação 
Municipal em vigor) 20h 15 vagas + CR

Médico

Implementar a estratégia de saúde da família; reali-
zar consultas e atendimentos médicos, em sua área 
de atuação; tratar pacientes; implementar ações 
para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e 
sindicâncias médicas; elaborar documentos e di-
fundir conhecimentos da área médica; preceptorar  
residentes e estagiários; exercer outras atividades 
correlatas.

Curso Superior em 
Medicina, acrescido de 
registro no CRM-MG.

R$ 7.138,85 (vencimento 
base acrescido de Adi-
cional de Insalubridade 
no valor de R$205,11 e 
gratificações concedidas 
nos termos da Legislação 
Municipal em vigor que 
varia entre R$ 2.346,46 
a R$ 4.350,00 e, caso 
possua Residência Médica, 
será acrescido 20% sobre 
o vencimento de Adicional 
de Residência Médica) 40h 16 vagas + CR

Nutricionista

Prestar assistência nutricional a indivíduos e cole-
tividades (sadios e enfermos). Planejar, organizar, 
administrar e avaliar unidades de alimentação 
e nutrição. Efetuar controle higiênico-sanitário. 
Participar de programas de educação nutricional. 
Estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao 
consumidor de alimentos industrializados e minis-
trar cursos. Atuar em conformidade com manual 
de boas práticas.

Ensino Superior na área 
de atuação,  
acrescido de Registro no 
Conselho para Profissões 
Regulamentadas

R$ 2.444,42
(vencimento base acres-
cido de gratificações 
concedidas nos termos 
da Legislação Municipal 
em vigor que varia entre 
R$ 326,55 a R$ 787,74 
vinculada a lotação) 20h 1 vaga + CR
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Psicólogo

Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento 
emocional e os processos mentais e sociais de 
indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade 
de análise, tratamento, orientação e educação. 
Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e men-
tais e de adaptação social, elucidando conflitos e 
questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante 
o processo de tratamento ou cura. Investigar os 
fatores inconscientes do comportamento individual 
e grupal, tornando-os conscientes. Desenvolver 
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coor-
denar equipes e atividades de área e afins.

Ensino Superior na área 
de atuação,  
acrescido de Registro no 
Conselho para Profissões 
Regulamentadas

R$ 2.444,42
(vencimento base acres-
cido de gratificações 
concedidas nos termos 
da Legislação Municipal 
em vigor que varia entre 
R$ 326,55 a R$ 787,74 
vinculada a lotação) 20h 1 vaga + CR

Técnico em Enferma-
gem

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem 
em hospitais, unidades de saúde e domicílios. 
Atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, 
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional, sala 
de vacina, prestando assistência ao paciente. 
Administrar medicamentos e desempenhar tarefas 
de instrumentação cirúrgica. Organizar o ambiente 
de trabalho e dar continuidade aos plantões. 
Trabalhar em conformidade com as normas e 
procedimentos de biossegurança. Realizar registros 
e relatórios técnicos. Desempenhar atividades e 
realizar ações para promoção da saúde da família.

Curso Técnico em En-
fermagem, acrescido de 
registro profissional no 
Conselho.

R$ 1.133,40
(vencimento base 
acrescido de Adicional de 
Insalubridade no valor de 
R$205,11 e Gratificação de 
Urgência 
no valor de R$170,01 
vinculada a lotação)

30 h 
4 vagas + CR

Técnico em Enferma-
gem

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem 
em hospitais, unidades de saúde e domicílios. 
Atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, 
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional, sala 
de vacina, prestando assistência ao paciente. 
Administrar medicamentos e desempenhar tarefas 
de instrumentação cirúrgica. Organizar o ambiente 
de trabalho e dar continuidade aos plantões. 
Trabalhar em conformidade com as normas e 
procedimentos de biossegurança. Realizar registros 
e relatórios técnicos. Desempenhar atividades e 
realizar ações para promoção da saúde da família.

Curso Técnico em En-
fermagem, acrescido de 
registro profissional no 
Conselho.

R$ 1.492,58
(vencimento base 
acrescido de Adicional de 
Insalubridade no valor de 
R$205,11 e gratificações 
concedidas nos termos 
da Legislação Municipal 
em vigor que varia entre 
R$ 101,03 a R$ 548,32 
vinculada a lotação) 40h 41 vagas + CR

Técnico em Saúde Bucal

Planejar o trabalho técnico-odontológico em 
consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em 
órgãos públicos de saúde. Prevenir doença bucal 
participando de programas de promoção da saúde, 
projetos educativos e de orientação de higiene 
bucal. Confeccionar e reparar próteses dentárias 
humanas, animais e artísticas. Executar procedi-
mentos odontológicos sob supervisão do cirurgião 
dentista. Administrar pessoal e recursos financeiros 
e materiais. Mobilizar capacidades de comunicação 
em palestras, orientações e discussões técnicas. 
As atividades são exercidas conforme normas e 
procedimentos técnicos e de biossegurança.

Ensino Técnico em 
nível médio na área de 
atuação, acrescido de 
Registro no Conselho.

R$ 1.133,40
(vencimento base 
acrescido de Adicional de 
Insalubridade no valor de 
R$205,11) 30 h

Cadastro reserva 
(CR)
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ANEXO II
Modelo de Currículo

NOME COMPLETO
CPF.: 
Nome da rua, nº XXX, bairro
Cidade/Estado
(00) 000-0000
Tel.1: (DDD) XXXX-XXXX
Tel.2: (DDD) XXXX-XXXX
e-mail
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Nome da instituição - Pós-graduação em ANO
MÊS DE ANO - MÊS DE ANO
Nome da instituição - Graduação em ANO
MÊS DE ANO - MÊS DE ANO
Nome da instituição – Nível Médio em ANO
MÊS DE ANO - MÊS DE ANO

EXPERIÊNCIA
Nome da empresa 1 - Cargo.
DESDE DE MÊS DE ANO
Digite suas principais funções aqui.
Digite suas principais funções aqui.
Nome da empresa 2 – Cargo.
MÊS DE ANO - MÊS DE ANO
Digite suas principais funções aqui.
Digite suas principais funções aqui.
IDIOMAS
Inglês
Leitura: Avançado/ Média/Iniciante/Nenhuma | Escrita: Avançado/ Média/Iniciante/Nenhuma | Fala: Avançado/ Média/Iniciante/Nenhuma
Espanhol
Leitura: Avançado/ Média/Iniciante/Nenhuma | Escrita: Avançado/ Média/Iniciante/Nenhuma | Fala: Avançado/ Média/Iniciante/Nenhuma
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cursos
Nome do curso - Nome da instituição - Ano.
Nome do curso - Nome da instituição - Ano.

Trabalhos voluntários
Nome da Instituição - Ano
Atividades desenvolvidas: <descrever as principais atividades desenvolvidas>

Nome da Instituição - Ano
Atividades desenvolvidas: 
<descrever as principais atividades desenvolvidas>

ANEXO III
CRONOGRAMA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Etapa / Fases Datas

Publicação do Edital 27/03/2020

Inscrições A partir de 30/03/2020

Publicação da 1ª Lista de Aprovados 06/04/2020

Publicação da 2ª Lista de Aprovados 22/04/2020

Convocação da 1ª Lista de Aprovados 07/04/2020

Convocação da 2ª Lista de Aprovados 23/04/2020

Prazo de Validade do Edital de Chamamento Público 30/03/2021


