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Tabela 1 - Distribuição dos pontos 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 
2. DOS EMPREGOS 
2.1 Os empregos, requisitos e as atribuições dos empregos, as vagas de ampla concorrência e a 
carga horária semanal são os estabelecidos a seguir: 

 
  

EMPREGO PÚBLICO 

Pontuação 

Etapas 
Total 

1ª 2ª 

Assistente Administrativo  80 --- 80 

Técnico em Enfermagem  80 --- 80 

Técnico em Radiologia  80 --- 80 

Enfermeiro 80 20 100 

Farmacêutico  80 20 100 

Médico Anestesiologista 80 20 100 

Médico Angiologista 80 20 100 

Médico Cardiologia – Ergometria 80 20 100 

Médico Cardiologia Ecocardiografia 80 20 100 

Médico Cardiologista 80 20 100 

Médico Cirurgião Geral 80 20 100 

Médico Dermatologia 80 20 100 

Médico Diagnóstico por Imagem - 80 20 100 

Médico Endocrinologia e Metabologia 80 20 100 

Médico Endoscopia Digestiva 80 20 100 

Médico Gastroenterologista 80 20 100 

Médico Ginecologia e Obstetrícia 80 20 100 

Médico Hematologia e Hemoterapia 80 20 100 

Médico Mastologista 80 20 100 

Médico Neurologista 80 20 100 

Médico Oftalmologista 80 20 100 

Médico Ortopedia e Traumatologia 80 20 100 

Médico Otorrinolaringologista 80 20 100 

Médico Pneumologia 80 20 100 

Médico Radiologia e Diagnóstico por Imagem 80 20 100 

Médico Reumatologia 80 20 100 

Médico Urologista 80 20 100 

Nutricionista 80 20 100 

Ouvidor  80 20 100 

Psicólogo  80 20 100 

Técnico de nível superior(Assessor técnico) 80 20 100 
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EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
Tabela 2.1 

Função: Enfermeiro - 40h semanais  Salário: 
R$ 2.500,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de bacharel em Enfermagem, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

001 Enfermeiro 2 - - 
 

Função: Farmacêutico - 40h semanais  Salário: 
R$ 2.500,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de bacharel em Farmácia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

002 Farmacêutico 1 - - 
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Função: Médico Anestesiologista - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

003 Médico Anestesiologista 1 -  
 

Função: Médico Angiologista - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

004 Médico Angiologista 1 -  
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Função: Médico Cardiologia – Ergometria - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

005 Médico Cardiologia – Ergometria 2 -  
 

Função: Médico Cardiologia – Ecocardiografia - 20h 
semanais  

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Curso Superior Completo em Medicina com especialização em Cardiologia-Ecocardiografia. 
Comprovação de registro no respectivo órgão de classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

006 Médico Cardiologia – Ecocardiografia 2 -  
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Função: Médico Cardiologia – Cardiologista - 20h semanais Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

007 Médico Cardiologista 2 -  
 

Função: Médico Cirurgião Geral - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

008 Médico Cirurgião Geral 1 -  
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Função: Médico Dermatologista - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

009 Médico Dermatologista CR -  
 

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

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Geral:Diploma,devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por 
instituição de ensino superior, reconhecido 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; ou Título de 
especialista em Diagnóstico por Imagem - atuação exclusiva: Ultrassonografia Geral, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro 
profissional no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

010 Médico Diagnóstico por Imagem - 
Ultrassonografia Geral 1 -  
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Função: Médico Endocrinologia e Metabologia - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho 
Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

011 Médico Endocrinologia e Metabologia 1 -  
 

Função: Médico Endoscopia Digestiva - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior,reconhecido 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, reconhecido pela Comissão Nacional de 
Residência Médica ; ou título de especialista em Endoscopia, ou Cirurgia do Aparelho Digestivo, ou 
Coloproctologia, ou Cirurgia Geral ou Gastroenterologia, todos com área de atuação em Endoscopia 
Digestiva, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de 
Medicina; Registro Profissional no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

012 Médico Endoscopia Digestiva 1 -  
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Função: Médico Gastroenterologista - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

013 Médico Gastroenterologista 1 -  
 

Função: Médico Ginecologia e Obstetrícia - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de 
Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

014 Médico Ginecologia e Obstetrícia 2 -  
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Função: Médico Hematologia e Hemoterapia - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência 
Médica em Hematologia e Hemoterapia, reconhecida 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 no Conselho 
Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

015 Médico Hematologia e Hemoterapia CR -  
 

Função: Médico Mastologista - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

016 Médico Mastologista 1 -  
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Função: Médico Neurologista - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

017 Médico Neurologista 1 -  
 

Função: Médico Oftalmologista - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

018 Médico Oftalmologista 2 -  
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Função: Médico Ortopedia e Traumatologia - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência 
Médica em Ortopedia e Traumatologia, pela Comissão Nacional de Residência; Médica; ou Titulo de 
especialista em Ortopedia e Traumatologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de Medicina; e registro profissional no Conselho Regional de 
Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

019 Médico Ortopedia e Traumatologia 1 -  
 

Função: Médico Otorrinolaringologista - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de 
Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

020 Médico Otorrinolaringologista 2 -  
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Função: Médico Pneumologia - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

021 Médico Pneumologia CR -  
 

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

Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 
no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

022 Médico Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem 1 -  
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Função: Médico Reumatologia - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

023 Médico Reumatologia CR -  
 

Função: Médico Urologista - 20h semanais  Salário: 
R$ 4.388,32 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de 
ensino superior, reconhecido 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 no Conselho Regional de Medicina. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

024 Médico Urologista 1 -  
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Função: Nutricionista - 40h semanais  Salário: 
R$ 2.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

Síntese das atribuições:  
Atividades de supervisão, coordenação, programação e execução referentes a trabalhos, planos e 
programas de nutrição, a nível hospitalar e/ou ambulatorial, avaliando o estado nutricional e as 
carências alimentares, afim de contribuir para a melhoria das condições de saúde. Efetuar trabalhos 
vinculados a educação alimentar, nutricional e dietética para indivíduos ou coletividades. 
Desenvolvendo programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; Organizar, 
administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; 
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Diploma, devidamente registrado, de bacharel em Nutrição fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

025 Nutricionista 1 -  
 

Função: Ouvidor - 40h semanais  Salário: 
R$ 2.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

Síntese das atribuições:  
Receber demandas de reclamações, sugestões, consultas ou elogios, provenientes tanto de pessoas 
da comunidade interna quanto da comunidade externa; encaminhar às unidades envolvidas as 
solicitações de resposta às reclamações, sugestões, consultas e aos elogios; transmitir aos 
solicitantes, no prazo máximo de três dias úteis, contados do recebimento da resposta do reclamado, 
as posições das unidades envolvidas; registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as 
respostas oferecidas aos usuários; acompanhar e/ou lembrar a realização de mudanças, quando 
estas fizerem parte da resposta fornecida pela unidade responsável; encaminhar, mensalmente, a 
Listagem completa das Solicitações à Ouvidoria para a Diretoria Geral da Policlínica, não podendo 
constar os nomes dos usuários; elaborar e divulgar relatórios bimestrais e relatório anual sobre o 
andamento da Ouvidoria; manter permanentemente atualizadas as informações e estatísticas 
referentes às suas atividades; sugerir às instâncias administrativas medidas de aperfeiçoamento da 
organização e do funcionamento da Instituição; retomar a sugestão, quando aceita pela unidade mas 
não realizada; planejar, executar e analisar pesquisas de satisfação - com pacientes; e Divulgar os 
resultados das pesquisas, através de relatórios. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Diploma, devidamente registrado, de bacharel em nível superior, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

026 Ouvidor 1 -  
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Função: Psicólogo - 40h semanais  Salário: 
R$ 2.000,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

Síntese das atribuições:  
Atividades de supervisão, coordenação, programação e execução referentes à avaliação do 
desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, 
com a finalidade de diagnóstico, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios 
emocionais e mentais 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, teóricas e 
clínicas e coordenar equipes e atividades da área e afins. Adotar medidas de precaução universal de 
biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Diploma, devidamente registrado, de bacharel em Psicologia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no Conselho de Classe. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

027 Psicólogo 1 -  
 

Função: Técnico de nível superior (Assessor técnico)- 40h semanais  Salário: 
R$ 3.570,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 60,00 

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:. 
Diploma, devidamente registrado, de bacharel em nível superior, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, com especialização ou residência em Saúde 
coletiva ou Gestão de Serviços de Saúde ou graduação em Saúde Coletiva, fornecido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

028 Técnico de nível superior-Assessor Técnico 1 -  
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EMPREGO DE NÍVEL MÉDIO 

Tabela 2.2 

Função: Assistente Administrativo - 40h semanais  Salário: 
R$ 1.188,13 

Taxa de inscrição: 
R$ 45,00 

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:. 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, fornecido por 
instituição educacional, reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Código Função 
Vagas 

Ampla 
Concorrência  

Portadores de 
Deficiência Afro-brasileiro 

101 Assistente Administrativo 3 1 2 
 

Função: Técnico em Enfermagem - 40h semanais  Salário: 
R$ 1.448,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 45,00 

Síntese das atribuições:  
Executar atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de enfermagem a nível 
ambulatoriais e domiciliar, cabendo-lhe: assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de assistência a enfermagem, na prestação de cuidados 
diretos de Enfermagem a pacientes ,na execução de exames especializados, na prevenção e controle 
de doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica, na prevenção e 
controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência à 
saúde; executar atividades de assistência de Enfermagem, excetuando-se as privativas de Enfermeiro 
e as referidas no Art.9º do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987 (COREN). Trabalhar em 
conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. 
Pré-requisitos exigidos:. 
Comprovante de conclusão do Curso de nível médio de Técnico de Enfermagem e inscrição no 
Conselho de Classe. 
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Ampla 
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102 Técnico em Enfermagem 9 1 4 
 

Função: Técnico em Radiologia - 20h semanais  Salário: 
R$ 1.564,98 

Taxa de inscrição: 
R$ 45,00 

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:. 
Comprovante de conclusão de Curso de nível médio de Técnico em Radiologia com registro no 
Conselho de Classe 
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103 Técnico em Radiologia 3 1 2 


