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RETIFICAÇÃO - ANEXO I

ONDE ESTÁ ESCRITO SALÁRIO R$ 4.671,37 PARA O CARGO DE FONOAUDIÓLOGO, LÊ-SE R$1.708,37 MAIS ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. ONDE ESTÁ ESCRITO CARGA HORÁRIA 20H/S, LÊ-SE 40H/S.

EMPREGO
PÚBLICO

REQUISITOS BÁSICOS DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO VAGAS CARGA
HORARIA

SALÁRIO
(R$)

MÉDICO(A) ESPECIALISTA EM
GINECOLOGISTA/
OBSTETRÍCIA

Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC; Certificado
de conclusão de Residência Médica em Ginecologista e
Obstetrícia, reconhecido pela Comissão Nacional de
Residência Médica, ou Título de especialista em
Ginecologista/Obstetrícia reconhecido pela Associação
Médica Brasileira e registro ativo no Conselho Regional de
Medicina.

1- Realizar consultas e atendimentos médicos ambulatoriais especializados em
ginecologista/ obstetrícia; 2 - Tratar pacientes; 3 - implementar ações para promoção
da saúde; 4 – Planejar e Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias,
auditorias e sindicâncias médicas; 5 - Elaborar documentos e difundir conhecimentos
da área médica; 6 - Participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de
acordo com as necessidades institucionais.

01
VAGA

20
H/S

R$ 4.671,37
Mais adicional de
insalubridade

MÉDICO ESPECIALISTA EM
ULTRASSONOGRAFIA
OBSTETRÍCIA E
TRANSVAGINAL.

Graduação em Medicina reconhecida pelo MEC;
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
registro ativo no Conselho Regional de Medicina.
Atuação exclusiva: Ultrassonografia Gineco-Obstetra.

1- Realizar consultas e atendimentos médicos ambulatoriais especializados em
ultrassonografia obstetrícia e transvaginal; 2 - Tratar pacientes; 3 - implementar
ações para promoção da saúde; 4 – Planejar e Coordenar programas e serviços em
saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 5 - Elaborar documentos e
difundir conhecimentos da área médica; 6 - Participar das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, de acordo com as necessidades institucionais.

01
VAGA

20
H/S

R$ 4.671,37
Mais adicional de
insalubridade

FONOAUDIÓLOGO

Graduação em Fonoaudiologia, em Instituição de
Ensino Superior reconhecida pelo MEC. Estar com o
registro profissional ativo e quite com suas obrigações
junto ao respectivo Conselho de Classe.

1.Atuar em equipes multifuncionais, no desenvolvimento de projetos terapêuticos e
ações preventivas em unidades de saúde; 2 - Abordar os distúrbios da
comunicação, prevenindo, avaliando, diagnosticando e reabilitando alterações na
audição, voz, linguagem oral e escrita, motricidade oral, oferecendo atendimento a
todas as idades; 3 - Realizar ações individuais e coletivas na assistência, vigilância
e educação em saúde, facilitando o acesso e a participação do paciente e seus
familiares no processo do tratamento, incentivando o autocuidado e as práticas de
educação em saúde; 4 - Atuar na Unidade através de ações intersetoriais; 5 -
Participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas
na instituição por estagiários e voluntários; 6 - Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde; 8 - Zelar pela
limpeza e conservação de materiais, equipamentos e do local de trabalho; 9 -
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas
à sua especialidade e ambiente organizacional.
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CARGOS, REQUISITOS PARAADMISSÃO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/CARGA HORÁRIA/ VAGAS
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