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Edital de Seleção nº 001/2013 

 

 

Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Profissionais de Saúde 
para atuarem no Hospital Municipal Esaú Matos 

 
 
A Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, pessoa jurídica de direito 
privado, CNPJ nº 15.329,734/0001-96, com sede na Av. Macaúbas, nº 100, bairro 
Kadija, nesta Cidade, neste ato representado pelo seu Diretor Geral, Sr. Edilberto 
Araújo Amorim,  no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 1.785/2011 e 
Decreto nº. 14.343/2012, torna público que estarão abertas as inscrições ao 
preenchimento de 10 (dez) vagas conforme descrito no item 2.3, mediante processo 
seletivo simplificado, com vistas à contratação por tempo determinado para atender 
necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante às normas 
contidas neste Edital. 
 
1. Disposições preliminares 
 
1.1. Este processo seletivo simplificado e o posterior vínculo entre os contratantes 
serão regulados pela Lei Municipal nº 1.802/2012, este Edital e demais normas 
aplicáveis, para contratação por tempo determinado de 08 médicos (Especialidades: 
Obstetrícia, Neonatologia e Pediatria). 
  
1.2. O pagamento das contratações dos profissionais aprovados por esta Seleção 
será efetuado com recursos financeiros desta Fundação. 
 
2. Da Função, requisitos, vagas, carga horária, remuneração e atribuições 
 
2.1. A presente seleção pública destina-se ao preenchimento das seguintes vagas: 
03 obstetras, 02 neonatologistas e 03 pediatras, observada a ordem de 
classificação. 
 
2.2. A contratação temporária será efetuada ao candidato aprovado que tenha 
escolaridade e habilitação exigida para a função conforme descrição do item 2.3, 
apresentando a documentação comprobatória (diploma, declaração, certificado ou 
atestado). 

 
 2.3. A carga horária, remuneração e atribuições dos contratados estão estabelecidos 

no quadro abaixo: 
 

 
Função Escolaridade 

e habilitação 
Vagas Vagas p/ 

deficiente 
Carga 

horária 
semanal 

Salário Base* Atribuições 

OBSTETRA VER ANEXO 03  30 1.707,27 VER 
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I ANEXO I 

NEONATOLOGISTA VER ANEXO 
I 

02  30 1.707,27 VER 
ANEXO I 

PEDIATRA VER ANEXO 
I 

03  30 1.707,27 VER 
ANEXO I 

*Acrescido de vantagens, conforme a função/escala. 
 
3. Da divulgação  
 
3.1. O presente Edital deve ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, 
no sítio oficial de mídia eletrônica da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
(www.pmvc.ba.gov.br), em sítios de mídia eletrônica de conteúdo local, informado 
em emissora de rádio e jornal impresso de âmbito municipal, e encaminhar cópia à 
Câmara Municipal de Vereadores. 
 
3.2. As divulgações dos atos deste processo seletivo simplificado serão realizadas 
em Diário Oficial Eletrônico do Município e no sítio oficial de mídia eletrônica da 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br). 
 
4. Das inscrições 

 
4.1. A efetivação da inscrição pelo candidato implicará no conhecimento de todas as 
normas e condições estabelecidas para este Processo Seletivo Simplificado e 
contratação, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, 
comprometendo-se a apresentar, sempre que solicitado, demais documentos. 
 
4.2. As inscrições estarão abertas no período de 16 de julho de 2013 a 19 de julho 
de 2013, no site www.pmvc.com.br, devendo o interessado cumprir os seguintes 
requisitos e procedimentos: 
 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) ter 18 anos completos; 
c) estar quite com as obrigações eleitorais e militares (caso seja do sexo 

masculino); 
d) efetuar a inscrição pela internet no site da Prefeitura de Vitória da Conquista;  
e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, através de depósito identificado no 

Banco do Brasil, Ag. 0188-0, C/C 81086-X, no valor de R$ 60,00(sessenta 
reais) na rede bancária e correspondentes;  

f) apresentar cópia do documento oficial de identificação pessoal com foto e o 
cadastro de pessoas físicas – CPF(MF); 

g) entregar cópia do título eleitoral, com o comprovante regularidade da situação 
eleitoral e o documento de quitação do serviço militar (sexo masculino) 

h) apresentar cópia do comprovante de residência atualizado (água, energia 
elétrica ou telefone); 

i) afirmar na ficha de inscrição que não está incompatibilizado para o serviço 
público, em razão de penalidade disciplinar e que tem disponibilidade para 
cumprir 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em diferentes turnos, de 
acordo com a necessidade do serviço. 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
http://www.pmvc.ba.gov.br/
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4.2.1. Serão aceitos como documentos oficiais de identificação pessoal com foto: 
carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança 
Pública (RG), pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Ordens ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem 
como documento de identidade, como, por exemplo, do CRM, CRA, OAB, CRC etc., 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia). 
 
4.3. Se o candidato efetivar mais de uma inscrição terá validade apenas a última 
inscrição pelo número de ordem de inscrição. 
 
4.4. A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização da 
prova, além de solicitar condição especial para tal fim na ficha de inscrição só 
poderá fazê-lo se levar um acompanhante, que ficará em sala reservada e será 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante, não 
realizará as provas.  
 
4.4.1. O atendimento à condição solicitada no item 4.4 ficará sujeito à análise de 
viabilidade e razoabilidade do pedido.  
 
4.5. Não será aceita inscrição condicional e/ou extemporânea ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital.  
 
4.6. O candidato, no ato de entrega do pedido de inscrição, deverá apresentar os 
documentos exigidos no item 4.2, em original e fotocópias legíveis, para conferência 
dos atendentes, aceitando também os documentos em fotocópias legíveis e 
autenticadas em tabelionato. 
 
4.7. Será permitida a inscrição por procuração particular, com poderes específicos, 
mediante a entrega do respectivo mandato original, com firma reconhecida do 
outorgante, acompanhado de cópia legível e autenticada em tabelionato do 
documento oficial de identificação com foto do outorgado, além de cumprir o item 
4.2. 
 
4.8. Ao final da inscrição o candidato receberá seu respectivo comprovante, que terá 
validade se o mesmo estiver devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo 
atendente responsável, indicando a função e o nº de inscrição.  
 
5. Das inscrições às pessoas deficientes 
 
5.1. À pessoa com deficiência é assegurado o direito de inscrição ao presente 
processo seletivo, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições da 
função, na forma da lei, ficando reservadas 5% (cinco por cento) das vagas para 
cada função oferecida nesta Seleção, conforme item 2.3.  
 
5.2. Os deficientes deverão observar e atender os requisitos e procedimentos 
determinados para inscrição, previstos no presente Edital. 
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5.3. O candidato deficiente ou seu procurador deverá apresentar junto aos demais 
documentos, o laudo médico atestando a sua deficiência, com expressa referência 
ao respectivo código da Classificação Internacional de Doença – CID. 
 
5.4. O candidato com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere às etapas e aos critérios de 
avaliação e aprovação, observando as ressalvas do item 5.7. 
 
5.5. Será considerada deficiência aquela conceituada na medicina especializada, de 
acordo com os padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios 
médicos de capacitação laboral e somente às pessoas que se enquadrem nas 
categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999, alterado pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, e as 
contempladas pelo enunciado da Sumula 377 do Superior Tribunal de Justiça, além 
de dispositivos normativos federais posteriores. 
 
5.6. Não será considerada deficiência os distúrbios de acuidade visual ou auditiva 
passíveis de correção pelo uso de lentes ou aparelhos específicos.  
 
5.7. No ato da inscrição, o candidato deficiente ou seu procurador deverá preencher 
a ficha de inscrição, mencionando claramente a deficiência e, caso necessite de 
tratamento diferenciado ou equipamentos nos dias das provas deverá requerê-lo 
indicando as condições especiais de que necessita para realização das mesmas 
(ledor, prova ampliada, auxilio para transcrição, sala de mais fácil acesso, interprete 
de libras e/ou tempo adicional), apresentando justificativas acompanhadas de 
parecer emitido por especialista na área de sua deficiência, bem como o candidato 
com deficiência auditiva que necessitar utilizar aparelho auricular nos dias da prova 
deverá enviar laudo médico específico para esse fim, até o término das inscrições. 
Caso o candidato não envie o referido laudo, não poderá utilizar o aparelho auricular 
durante a prova. 
 
5.8. O candidato com deficiência que não declarar a sua deficiência, no ato da 
inscrição e/ou que não enviar laudo médico, conforme determinado no item 5.7, não 
deverá concorrer aos quantitativos reservados aos deficientes e/ou dispor de 
condições diferenciadas. 
 
5.9. O candidato deficiente que declarar falsamente a deficiência será excluído do 
processo, se confirmada tal situação, em qualquer fase desta seleção ou mesmo 
após a contratação, sujeitando-se às consequências legais pertinentes.  
 
5.10. Os candidatos, antes da contratação, serão submetidos à perícia específica, 
destinada a verificar a existência da deficiência declarada e a compatibilidade de sua 
deficiência com o exercício das atribuições da função. Não caberá recurso da 
decisão proferida pela perícia oficial. 
 
5.11. O candidato apresentará, quando convocado para a perícia, laudo médico 
atestando a espécie, o grau e o nível da deficiência, com expressa referência ao 
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código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência.  
 
5.12. Não havendo candidatos com deficiência inscritos ou não aprovados no 
processo de seleção, as vagas reservadas serão ocupadas pelos demais candidatos 
aprovados. 
 
5.13. A divulgação dos resultados das etapas do Processo Seletivo Simplificado será 
feita em duas listas: a primeira contendo a classificação dos candidatos, por função, 
inclusive a dos deficientes, e a segunda, somente a classificação destes últimos, por 
função.  
 
6. Da homologação das inscrições 
 
6.1. As inscrições serão homologadas pela Comissão designada, após conferência 
de todos os requisitos e procedimentos exigidos aos candidatos.    
 
6.2. Serão canceladas as inscrições, mesmo que inicialmente deferidas quando, em 
qualquer fase da seleção, não estejam em obediência às exigências deste Edital, 
sendo desclassificados os candidatos. 
 
6.3. O resultado da homologação das inscrições da Seleção será divulgado no Diário 
Oficial Eletrônico do Município e no sítio oficial de mídia eletrônica da Prefeitura 
Municipal de Vitória da Conquista (www.pmvc.ba.gov.br). 
 
6.4. Os candidatos que apresentarem para sua inscrição declarações e documentos 
falsos serão eliminados do processo seletivo e se constatada a irregularidade após a 
contratação terão seus contratos rescindidos, sujeitando-se ainda às consequências 
legais pertinentes.  
 
7. Da Comissão da Seleção 
 
7.1. A Comissão da Seleção será composta por funcionários desta Fundação, 
podendo participar da composição assessores oriundos do quadro pessoal efetivo 
da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, tendo a seguinte composição:  
 
a) Presidente: Ari Pires da Silva, matrícula nº 243/209; 
b) Membro: Aline Andrade Costa Bispo, matrícula nº 159; 
c) Membro: Nádia Fernanda Modesto Habib, matrícula nº 07-13949-7; 
d) Assessor: Karine Brito Matos Santos, matrícula nº 07-14166-1; 
e) Assessor: Tízia Pires Evangelista, matrícula nº 64; 
f) Suplente: Lara Betânia Lélis de Oliveira, matrícula nº 07-1407-0; 
g) Suplente: Sumaia Almeida sousa Lordello, matrícula nº 204; 
h) Suplente: Joane Tanajura Menezes, matrícula nº 59 
 
7.2.  A Comissão terá vigência a partir da publicação deste Edital, findando-se com a 
divulgação da homologação do resultado final do presente certame. 
 

http://www.pmvc.ba.gov.br/
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7.3. Competirá à Comissão:  
 
I – coordenar todo processo da seleção pública simplificada; 
II – deferir ou indeferir inscrições, de acordo com este Edital; 
III – organizar os locais onde serão aplicadas as provas; 
IV - indicar os fiscais para os locais onde realizarão as provas; 
V- divulgar, com antecedência, as listas de candidatos por local de realização; 
VI - coordenar a aplicação das provas; 
VII – divulgar as listas com as notas obtidas pelos candidatos; 
VIII – elaborar o relatório conclusivo da seleção pública simplificada, para efeito de 
homologação; 
IX – pronunciar-se na resolução de problemas em que o Edital for omisso, isto feito à 
luz da legislação pertinente e de instruções oriundas do Poder Executivo Municipal; 
X - expedir correspondências, emitir parecer, convocar reuniões, elaborar relatórios, 
elaborar e avaliar as provas. 
 
8. Do Processo Seletivo 
 
8.1. O processo seletivo constará de quatro etapas, sendo a primeira uma prova 
escrita objetiva de múltipla escolha, eliminatória e classificatória, a segunda uma 
prova prática, eliminatória e classificatória e a terceira de títulos e experiência 
profissional, meramente classificatória. 
 
8.2. A realização da prova escrita ocorrerá em 28/07/2013, das 9 às 13 horas, na 
Escola Municipal Dr. Raimundo Bahia da Nova, situado à Rua Ribeira do Pombal, 
Kadija, nesta cidade. 
 
8.3. Os portões serão fechados, impreterivelmente, 15 (quinze) minutos antes do 
início da prova, devendo o candidato chegar com antecedência de 1 (uma) hora da 
aplicação da prova, portando documento oficial de identificação com foto, em original 
(RG, CTPS, CNH, entre outros indicados no subitem 4.2.1). 
 
8.3.1. No momento da identificação do candidato, antes e durante a realização das 
provas, não serão aceitas fotocópias de qualquer documento, ainda que 
autenticadas.  
 
8.4. O candidato deve portar apenas caneta esferográfica azul ou preta, sendo 
vedada a utilização de qualquer material de consulta, bem como aparelhos celulares 
ou eletrônicos. 
 
8.5. A prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, será objetiva de 
conhecimentos gerais específicos, com valor máximo de 10 (dez) pontos, com 
questões de múltipla escolha, possuindo 20 (vinte) questões, sendo que cada 
questão valerá 0,5 (meio) ponto, conforme conteúdo programático contido no anexo 
II. 
 
8.5.1. A pontuação mínima a ser obtida na prova escrita é de 07 (sete) pontos, sob 
pena de reprovação do candidato no certame; 
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8.5.2. Em caso de anulação de alguma questão da prova objetiva, a pontuação da 
mesma será atribuída a todos os candidatos. 
 
8.5.3. Se houver rasura, marcação de duas alternativas ou não marcação de 
alternativa na prova escrita, não será considerada a pontuação.  
 
8.6. A prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada nas 
dependências do Hospital Esaú Matos, situado à Av. Macaúbas, no 100 – Bairro 
Kadija, Vitória da Conquista. 
 
8.6.1. A pontuação mínima a ser obtida na prova prática é de 07 (sete) pontos, sob 
pena de reprovação do candidato no certame. 
 
8.7. Participarão da terceira etapa (títulos e experiência) apenas os candidatos que 
obtiverem resultado igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do total de pontos 
da primeira e segunda etapas (prova escrita e prova prática). 
 
8.8. Os candidatos aprovados na primeira e segunda etapas serão convocados para 
protocolar todos os documentos comprobatórios dos títulos e experiência 
profissional (terceira etapa), em original e fotocópia legível, para conferência dos 
atendentes, admitindo-se fotocópias legíveis e autenticadas em tabelionato. 
 
8.8.1. Os comprovantes de títulos e de experiência profissional devem ser 
apresentados da seguinte forma: 
 
a) Se expedidos por órgãos públicos, por meio de declarações, certidões ou 
atestados, em originais e fotocópias, ou em fotocópias autenticadas em tabelionato, 
sempre legíveis, observando a correlação dos títulos e experiência com a função a 
qual se inscreveu; 
b) Se expedidos por instituições privadas, por meio de declarações, certidões, 
atestados, CTPS, em originais e fotocópias, ou em fotocópias autenticadas em 
tabelionato, sempre legíveis, observando a correlação dos títulos e experiência com 
a função a qual se inscreveu; 
 
8.9. A análise de títulos e experiência (terceira etapa), de caráter classificatório, terá 
valor máximo de 10 (dez) pontos, conforme barema contido no anexo III. 
 
8.10. A pontuação final mínima a ser obtida pelo candidato (nas etapas) será de 14 
(quatorze) pontos. 
 
8.11. Em caso de empate na nota final (soma das três etapas), observar-se-á, como 
critérios de desempate e nesta ordem, o seguinte: 
 
8.11.1. Maior pontuação na soma da prova escrita e da prova prática; 
8.11.2. Maior pontuação na análise de títulos e experiência (terceira etapa); 
8.11.3. Maior idade. 
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9. Dos Recursos  
 
9.1. O candidato pode interpor recurso do gabarito e resultados desta Seleção, no 
prazo de 1 (um) dia, contado da data da divulgação do resultado, apresentando a 
peça de recurso na Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, das 9h 
às 11h e das 15h às 17h, dirigido ao Presidente da Comissão, devidamente 
fundamentado e impugnando especificamente os pontos do recurso, observando as 
normas desta Seleção, utilizando-se, exclusivamente, do modelo contido no anexo 
IV. 
 
9.2. A anulação de questão ou retificação de gabarito terá seu efeito estendido a 
todos os candidatos submetidos ao Processo Seletivo Simplificado, 
independentemente de o candidato ter ou não interposto Recurso. 
 
9.3. Acatado o Recurso quanto a alguma questão do gabarito, se houver anulação 
da mesma, será atribuída a pontuação a todos os candidatos. 
 
9.4. As decisões dos recursos serão divulgadas nos mesmos meios do item 3.2, sem 
direito a qualquer outro recurso. 
         
9.5. Não serão recebidos recursos intempestivos e/ou em desrespeito às condições 
do item 9.1, nem mesmo novos documentos na fase recursal. 
 
10. Da Convocação e Contratação 
 
10.1. A Comissão da Seleção encaminhará o resultado final ao Diretor Geral para 
homologação e publicação, na forma do item 3.2. 
  
10.2. A convocação e contratação obedecerão à ordem de classificação final, o 
número de vagas ofertado, as necessidades do serviço e a validade do certame. 
 
10.3. O candidato convocado para contratação submete-se à Lei Municipal nº 
1.802/2012 e às disposições do presente Edital. 
 
10.4. O candidato convocado para contratação deve seguir os seguintes 
procedimentos, sob pena de não ser contratado: 
 
a) preencher o formulário de cadastro apresentado pela Diretoria Administrativa e 
Financeira, inclusive afirmando que já possui 18 (dezoito) anos completos, no 
momento da contratação; 
b) preencher e entregar declaração negativa de vínculo público de trabalho (cargo, 
emprego ou função), observando as exceções do art. 37, XVI da Constituição 
Federal;  
c) apresentar comprovantes de escolaridade e habilitação exigidos para o exercício 
da função (diploma, declaração, certificado ou atestado) em original e fotocópia; 
d) entregar todos os exames admissionais, conforme anexo VI; 
e) apresentar demais documentos exigidos pela Administração. 
 



 

9 

 

10.5. A duração do contrato será de seis meses, prorrogáveis, observando a 
necessidade do serviço e a legislação. 
 
10.6. O candidato contratado pode ser convocado para trabalhar nos turnos 
matutino, vespertino ou noturno, tendo a disponibilidade de 40 (quarenta) horas 
semanais. 
 
10.7. Caberá à Diretoria Técnica Operacional deliberar sobre o aproveitamento dos 
candidatos aprovados e classificados, em número suficiente para atender às 
necessidades da Fundação, sendo os que demais classificados preencherão o 
cadastro de reserva; 
 
10.7.1. A Direção Geral tem a discricionariedade, observando a ordem de 
classificação final, as necessidades do serviço e a validade do certame, em 
convocar para contratação demais aprovados, além do número de vagas. 
  
10.8. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, até pela natureza precária 
e temporária do vínculo, e ainda se for do interesse de uma das partes, mediante 
aviso prévio de 30 (trinta) dias de uma parte à outra, sujeito a multa pelo 
descumprimento, conforme Lei Municipal nº 1.802/2012.  
 
10.09. Se o candidato for convocado e não desejar a contratação naquele momento, 
pode pedir por escrito e no mesmo prazo da convocação, seu reposicionamento 
para o último lugar da lista de aprovados e classificados. 
 
10.10. Se o convocado para contratação possuir contrato temporário anterior com o 
Município, que tenha se submetido a seleção pública e contrato após a vigência da 
Lei nº 1.802/2012, cujo prazo do encerramento for inferior a 06 (seis) meses, o 
mesmo ficará impedido de ser contratado novamente, sendo reposicionado para o 
último lugar da lista de aprovados e classificados. 
 
10.11. O candidato convocado que não comparecer no prazo indicado para a 
contratação será considerado como desistente, sendo convocado o candidato 
classificado imediatamente posterior, pela ordem de classificação final. 
 
11. Da Validade da Seleção 
 
11.1. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 2 (dois) anos, 
contados da data da homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado 
por igual período, uma única vez a critério da Fundação, mediante Portaria da 
Direção Geral. 
 
11.2. Durante o prazo de validade previsto neste Edital, o candidato aprovado e 
classificado dentro do número de vagas oferecidas será convocado com prioridade 
sobre novos selecionados para mesma função. 
 
12. Das Disposições Finais 
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12.1. Compete à Direção Geral da Fundação disponibilizar equipe, preparar e dispor 
local e materiais necessários para realização do processo seletivo pela Comissão, 
em todas as suas etapas, desde a inscrição até a divulgação da homologação do 
resultado final. 
 
12.2. A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções e na 
aceitação das condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas 
neste Edital. 
 
12.3. Os casos omissos e as dúvidas existentes serão resolvidos pela Comissão de 
seleção, à luz do Edital, da legislação pertinente e das instruções oriundas do Corpo 
Diretor da Fundação. 

 
12.4. Em qualquer fase do processo seletivo ou após a seleção, caso seja 
constatado alguma irregularidade, por parte do candidato, no cumprimento dos 
requisitos e procedimentos estabelecidos neste Edital, ou ainda em contrariedade à 
legislação, o mesmo poderá ser eliminado do processo seletivo ou ter seu contrato 
rescindido. 
 
12.5. As datas dos eventos podem ser alteradas pela Fundação, mediante prévio 
aviso, em decorrência de situações supervenientes. 
 
12.6. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Vitória da Conquista, 11 de Julho de 2013 
 
 
 
 

Pe. Edilberto Araújo Amorim                            Luciana Oliveira Sousa 
Diretor Geral                                       Diretora Administrativo Financeira 
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Edital de Seleção nº 001/2013 

 

 

Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Profissionais de Saúde 
para atuarem no Hospital Municipal Esaú Matos 

 
Anexo I 

Descrição, Pré-requisitos e Atribuições 
 

 
MÉDICO NEONATOLOGISTA: 
PRÉ-REQUISITOS: 
- Curso Superior em Medicina; 
- Especialização em Neonatologia 
- Registro no Conselho Regional de Medicina 
- Aprovação em Seleção Pública. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

· Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos 
especiais para determinar o diagnóstico e, se necessário, solicitar exames 
complementares ou encaminhá-lo a especialista. 

· Solicitar exames laboratoriais, quando necessário, efetuando o 
acompanhamento do tratamento. 

· Realizar, de acordo com a área de atuação, intervenções cirúrgicas, 
utilizando recursos técnicos e materiais apropriados para extrair órgãos 
ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir seqüelas ou lesões ou 
estabelecer diagnóstico cirúrgico. 

· Prescrever medicamentos e tratamentos específicos de rotina ou de 
emergência dentro do seu campo de especialização, efetuando as 
anotações pertinentes nos prontuários. 

· Atender tratamentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, avaliando e 
acompanhando o desenvolvimento do quadro clínico do paciente. 

· Emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade. 
· Apoiar os docentes em suas atividades de pesquisa e extensão, sendo 

vedadas às atividades didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial. 
· Colaborar com teses de pós-graduandos e orientar técnicos envolvidos 

com atividades afins. 
· Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada aos 

pacientes, propondo, quando necessários, melhorias do programa de 
assistência global. 

· Participar na elaboração de programas de saúde, visando a prevenção de 
doenças e orientação de alunos, residentes, estagiários e a comunidade. 

· Dar plantão nos eventos realizados na unidade, assistindo pacientes com 
o intuito de assegurar seu bem estar. 
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· Participar de reuniões administrativas e cientificas do corpo clínico. 
· Coordenar e dar encaminhamento a problemas sanitários, adotando 

medidas corretivas, quando de surtos. 
· Responsabilizar-se pelos materiais (drogas, reagentes, etc), 

equipamentos e instrumentos da área de atuação. 
· Planejar e desenvolver treinamentos, palestras, cursos, e outros eventos, 

sobre sua especialização quando requisitado. 
· Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 

proteção apropriados, quando da execução dos serviços. 
· Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 

biossegurança. 
· Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 

equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como local de 
trabalho. 

· Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas 
de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento. 

· Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de 
seu superior. 

· Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação 
vigente. 

 
MÉDICO OBSTETRA: 
PRÉ-REQUISITOS: 
- Curso Superior em Medicina; 
- Especialização em Obstetrícia; 
- Registro no Conselho Regional de Medicina 
- Aprovação em Seleção Pública. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA: 
 

· Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos 
especiais para determinar o diagnóstico e, se necessário, solicitar exames 
complementares ou encaminhá-lo a especialista. 

· Solicitar exames laboratoriais, quando necessário, efetuando o 
acompanhamento do tratamento. 

· Realizar, de acordo com a área de atuação, intervenções cirúrgicas, 
utilizando recursos técnicos e materiais apropriados para extrair órgãos 
ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir seqüelas ou lesões ou 
estabelecer diagnóstico cirúrgico. 

· Prescrever medicamentos e tratamentos específicos de rotina ou de 
emergência dentro do seu campo de especialização, efetuando as 
anotações pertinentes nos prontuários. 

· Atender tratamentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, avaliando e 
acompanhando o desenvolvimento do quadro clínico do paciente. 

· Emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade. 
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· Apoiar os docentes em suas atividades de pesquisa e extensão, sendo 
vedadas às atividades didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial. 

· Colaborar com teses de pós-graduandos e orientar técnicos envolvidos 
com atividades afins. 

· Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada aos 
pacientes, propondo, quando necessários, melhorias do programa de 
assistência global. 

· Participar na elaboração de programas de saúde, visando a prevenção de 
doenças e orientação de alunos, residentes, estagiários e a comunidade. 

· Dar plantão nos eventos realizados na unidade, assistindo pacientes com 
o intuito de assegurar seu bem estar. 

· Participar de reuniões administrativas e cientificas do corpo clínico. 
· Coordenar e dar encaminhamento a problemas sanitários, adotando 

medidas corretivas, quando de surtos. 
· Responsabilizar-se pelos materiais (drogas, reagentes, etc), 

equipamentos e instrumentos da área de atuação. 
· Planejar e desenvolver treinamentos, palestras, cursos, e outros eventos, 

sobre sua especialização quando requisitado. 
· Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 

proteção apropriados, quando da execução dos serviços. 
· Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 

biossegurança. 
· Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 

equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como local de 
trabalho. 

· Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas 
de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento. 

· Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de 
seu superior. 

· Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação 
vigente. 

 
MÉDICO PEDIATRA: 
PRÉ-REQUISITOS: 
- Curso Superior em Medicina; 
- Especialização em Obstetrícia; 
- Registro no Conselho Regional de Medicina 
- Aprovação em Seleção Pública. 
  
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES: 
 

· Examinar o paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos 
especiais para determinar o diagnóstico e, se necessário, solicitar exames 
complementares ou encaminhá-lo a especialista. 

· Solicitar exames laboratoriais, quando necessário, efetuando o 
acompanhamento do tratamento. 
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· Realizar, de acordo com a área de atuação, intervenções cirúrgicas, 
utilizando recursos técnicos e materiais apropriados para extrair órgãos 
ou tecidos patológicos ou traumatizados, corrigir seqüelas ou lesões ou 
estabelecer diagnóstico cirúrgico. 

· Prescrever medicamentos e tratamentos específicos de rotina ou de 
emergência dentro do seu campo de especialização, efetuando as 
anotações pertinentes nos prontuários. 

· Atender tratamentos clínicos ambulatoriais e hospitalares, avaliando e 
acompanhando o desenvolvimento do quadro clínico do paciente. 

· Emitir pareceres sobre assuntos de sua especialidade. 
· Apoiar os docentes em suas atividades de pesquisa e extensão, sendo 

vedadas às atividades didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial. 
· Colaborar com teses de pós-graduandos e orientar técnicos envolvidos 

com atividades afins. 
· Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada aos 

pacientes, propondo, quando necessários, melhorias do programa de 
assistência global. 

· Participar na elaboração de programas de saúde, visando a prevenção de 
doenças e orientação de alunos, residentes, estagiários e a comunidade. 

· Dar plantão nos eventos realizados na unidade, assistindo pacientes com 
o intuito de assegurar seu bem estar. 

· Participar de reuniões administrativas e cientificas do corpo clínico. 
· Coordenar e dar encaminhamento a problemas sanitários, adotando 

medidas corretivas, quando de surtos. 
· Responsabilizar-se pelos materiais (drogas, reagentes, etc), 

equipamentos e instrumentos da área de atuação. 
· Planejar e desenvolver treinamentos, palestras, cursos, e outros eventos, 

sobre sua especialização. 
· Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 

proteção apropriados, quando da execução dos serviços. 
· Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de 

biossegurança. 
· Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos 

equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como local de 
trabalho. 

· Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas 
de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento. 

· Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de 
seu superior. 

· Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo, conforme legislação 
vigente. 
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Edital de Seleção nº 001/2013 

 

 

Seleção Simplificada para Contratação Temporária de Profissionais de Saúde 
para atuarem no Hospital Municipal Esaú Matos 

 
 

Anexo II 
Conteúdo Programático 

 
 
MÉDICO NEONATOLOGISTA: 
- Reanimação em RN em S.P. 
- Síndrome do desconforto respiratório neonatal 
- Displasia broncopulmonar 
- PCA 
- Distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos 
- Icterícia neonatal 
- Distúrbios hemorrágicos no período neonatal 
- Infecções perinatais 
- ECN 
- Encefalopatia hipóxico esquêmica 

 
REFERÊNCIAS  

 

1. AVERY, G.B.; FLECHER,M. A. & MACDONALD,M., G. (eds). Neonatology 

patolopysiology and management of the newborn. 5
th

 ed., Philadelphia: Lippincott 

Williams & Wikins, 1999,1621p. 

2. KOPELMAN,B. I.; SANTOS, A. M. N.; GOULART, A.L.; ALMEIDA, M.F. B.; 

MIYOSHI, M.H. & GUINSBURG, R. (eds). Diagnóstico e tratamento em 

neonatologia. São Paulo: Atheneu, 2004,694p. 

3. KOPELMAN,B. I.; MIYOSHI, M.H. & GUINSBURG, R. Distúrbios respiratórios 

no período neonatal. São Paulo: Atheneu, 1998,600p. 

 
MÉDICO OBSTETRA: 
- Humanização do parto e nascimento 
- Hemorragia na primeira metade da gestação 
- Hemorragia na segunda metade da gestação 
- Aminiorrexe prematura 
- doença hipertensiva específica da gravidez 
- Trabalho de parto prematuro 
- Hemorragia uterina disfuncional 
- Sofrimento fetal 
- Assistência ao trabalho de parto 
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- Infecção puerperal 
- Indicação e complicações da cesárea 
- Aleitameneto materno 
 
REFERÊNCIAS 

 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Gestação de Alto Risco. Manual técnico. 4
a
.ed. 

Brasilia (DF),2000,p.163. 

2. _____.Ministério da Saúde. Secretaria Política da Saúde. Área técnica de Saúde da 

Mulher. Parto, Aborto e Puerpério: Assistência humanizada à mulher. Brasília 

(DF), 2001,p.199. 

3. CARVALHO, M.R.; TAMEZ, R.M. Amamentação: bases científicas para a prática 

profissional. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2002.p.278 

4. HALBE, H. W. Tratado de ginecologia. 3
a
 ed. São Paulo. Rocca, 2000.v.3. 

5. REGO, J.D. Aleitamento Materno. São Paulo: Atheneu, 2001.p.518. 

6. REZENDE, J. Obstetrícia. 9. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

7. ZUGAIB,M.; BITTAR,R.E. Protocolos Assistenciais: clínica obstetrícia. 2
a
 Ed. 

FMUSP. São Paulo: Atheneu, 2003.p.482. 

 
MÉDICO PEDIATRA: 
 
- Crescimento Infantil - alimentação nos primeiros dois anos de vida; aleitamento 
materno; anemias carenciais; parasitoses intestinais; imunização; desenvolvimento 
neuropsicomotor. 
- Aparelho digestivo: doença do refluxo gastroesofágico, alergia à proteína do leite 
de vaca (APLV), disfagia, diarréia, hidratação. 
- Aparelho respiratório: infecções de vias aéreas superiores e otite média, 
pneumonias infecciosas, pneumonias aspirativas, insuficiência respiratória aguda, 
asma brônquica, anafilaxia, monitorização. 
- Aparelho Circulatório: cardiopatia congênita, insuficiência cardíaca, monitorização, 
medidas de suporte avançado de vida (PCR). 
- Sistema nervoso: crise convulsiva, sedação. 
 
REFERÊNCIAS 

1. Calendário Básico de Vacinação da Criança. Disponível 
em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1448 

2. Calendário Básico de Vacinação do Adolescente. Disponível 
em:http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1448 

3. LOPES, Fabio A., Tratado de Pediatria, 2a. Edição 2009, Manole. 
4. MARCONDES, E. Pediatria Básica. 9ª edição, São Paulo, Sarvier, 1999. 
5. MURAHOVSCHI, J. Pediatria: Diagnóstico e Tratamento. São Paulo, Sarvier, 

2006. 
6. NELSON, Tratado de Pediatria, 18a. edição, vol 1 e 2, 2009, Saunders 

Elsevier

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1448
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1448
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Anexo III 

Barema da Prova de Títulos e Experiência 
 

1.FORMAÇÃO ACADÊMICA (MÁXIMO 4,00 PONTOS) PONTOS 

1.1 Residência médica na área objeto do concurso ou área correlata 3,00 

1.2 Título de especialista na área objeto do concurso – registrado no CRM 1,50 

1.3 Doutorado, mestrado o especialização na área de saúde 0,50 

2.ATIVIDADES PROFISSIONAIS (MÁXIMO 2,00 PONTOS)  

2.1 Atividades profissionais na área objeto do concurso (0,50/semestre)  Até 2,00 

2.2 Cargos administrativos na área de saúde – mínimo 6 meses 

(0,25/cargo) 

Até 0,50 

2.3 Atividades docentes (0,25/semestre) Até 0,50 

3. ATIVIDADE CIENTÍFICA NA ÁREA DE SAÚDE (MÁXIMO 

2,00 PONTOS) 

 

3.1 Certificado de conclusão em curso de imersão reconhecidos pela 

Sociedade Brasileira da área especifica (1,00/curso) 

Até 1,00 

3.2 Participação em eventos, jornadas e congressos (0,20/evento) Até 1,00 

3.3 Cursos e palestras ministrados (0,20/curso) Até 0,80 

4. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (MÁXIMO 

1,00 PONTO) 

 

4.1 Publicação em revistas especializadas na área de saúde como autor nos 

últimos 5 anos. (0,40/publicação) 

Até 0,80 

4.2 Apresentação em eventos – pôster ou comunicação oral nos últimos 5 

anos (0,05/apresentação) 

Até 0,20 

5. OUTRAS ATIVIDADES (MÁXIMO 1 PONTO)  

5.1 Aprovação em concurso público ou teste seletivo na área objeto do 

concurso ou área correlata nos últimos 5 anos (0,40/aprovação) 

Até 0,80 

5.2 Participação em banca de concursos (0,05/participação) Até 0,10 

5.3 Participação como membro de Sociedade de Especialidade na área 0,10 
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Anexo IV 
Modelo de Recurso 

 
Nº de Inscrição: ______________ 
 
Função: _______________________________________________________ 
 
Candidato: _____________________________________________________ 
 
Ao Presidente da Comissão: 
 
Item do recurso:________________________________________________ 

 
Fundamentação e argumentação lógica: 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
Vitória da Conquista BA, .... de ...............de 20.... 

 
 

______________________________________________ 
(Assinatura do Candidato)  


