
Edital Nº01/2022

Seleção Pública para médicos.

Secretaria Municipal de Saúde de Sant’Ana do Livramento

Secretaria Municipal de Saúde de Sant’Ana do Livramento – SMSSL, situada e localizada

na Rua General Câmara, Nº1668, Centro, em Santana do Livramento/RS, comunica aos

interessados a presente Seleção Pública para contratação em caráter temporário de excepcional

interesse público para preenchimento de cargos do Quadro Geral do Município, conforme artigo

37, da Constituição Federal, da Lei Municipal Nº7.726 de 21 de Junho de 2021, com prazo

determinado de até 180 dias, prorrogável por igual período, a critério da administração, para o

seguinte cargo constante neste edital: MÉDICO.

Cargo Vagas Carga
horária
mensal

Salário
Inicial
(R$)

Pré-Requisito Descrição Sumária
das Atividades

Médico 08 120 horas R$
3.980,29
por mês

Graduação em
Medicina, com registro
no Conselho Regional
de Medicina.

Realizar consultas e
atendimentos médicos
efetuando anamnese
física e tratar pacientes
dentro de sua área de
especialidade ou área
de atuação. Realizar
prescrição, evolução no
prontuário dos
pacientes e prestar
informações aos
familiares. Realizar
todos os procedimentos
diagnósticos e
terapêuticos habilitados
pertinentes à sua
especialidade ou área
de atuação. Prestar
atendimento médico
integral à saúde das
pessoas, das famílias e
das comunidades, tanto
em ambulatório como
em domicílio. Integrar o
trabalho da equipe
multiprofissional de
saúde nas Unidades de
Saúde



As inscrições deverão ser realizadas diretamente na Secretaria Municipal de Saúde,

localizado na rua General Câmara, Nº1668, Centro de Santana do Livramento no período de

26/05/2022 ao 30/05/2022 das 08:00h às 17:00h, exceto sábado e domingo.

1. Disposições preliminares

1.1 Durante toda a realização da Seleção Pública, serão prestigiados, sem prejuízo de outros,

os princípios estabelecidos no Art.37,“caput”,da Constituição Federal.

1.2 O Edital de abertura da Seleção Pública, bem como seus atos e decisões inerentes, serão

publicados integralmente no Diário Oficial, no site oficial e nas suas redes sociais da Prefeitura

Municipal de Santana do Livramento.

1.3 Na ocasião da inscrição, os interessados deverão preencher o formulário e anexar os

seguintes: DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS
VAGAS:

• Currículo;

• Diploma ou Certificado que habilita para o cargo (lembrando que aquilo que habilita

não pontua)

1.4 Como critério de pontuação, serão considerados as fotocópias dos documentos anexos

ao formulário de inscrição, que atendam as descrições contidas no quadro de pontuação

presente no item 1.5.

1.5 A Seleção Pública será constituída por uma ETAPA ÚNICA, Classificatória e
Eliminatória: Somente serão analisadas as inscrições efetuadas no formulário com os
documentos obrigatórios anexados descritos no item 1.3.

A contagem de pontuação será a cargo do RH da Secretaria Municipal de Saúde que

classificará os inscritos por ordem de pontuação e se selecionará para as vagas em ordem

decrescente de pontos a critério da administração. A contagem dar-se-á conforme quadro de

pontuação abaixo:

Médico- Tabela de Pontuação

Nº do
item Títulos / Experiência Profissional Pontuação Valor

Máximo

1.0 Formação acadêmica/profissional, reconhecida
pelo Ministério da Educação

2,0 pontos

5,00
pontos

1.1 Doutorado

1.2 Mestrado 1,0 ponto

1.3 Residência Médica 3,0 pontos



1.4 Cursos na área da saúde 0,50 ponto

2.0 Produção científica, (o mesmo trabalho será
pontuado somente uma vez)

0,5 ponto
por artigo

1,00 ponto

2.1 Artigo publicado em revista indexada
(QUALIS/CAPES)

3.0 Experiência profissional como Médico, nos
últimos 7 (sete) anos

1,00

4,00
pontos

3.1 Experiência em atividade profissional em
instituição pública, como Médico nas áreas de
atenção básica, a que concorre para cada período
de 12 meses completos.

3.2 Experiência em atividade profissional em
instituição privada, como Médico nas áreas de
atenção básica, a que concorre para cada período
de 12 meses completos.

0,50

1.6 Das comprovações:

a) Para comprovação do item “Experiência Profissional”, serão considerados os seguintes

documentos: Carteira de Trabalho e Declaração da Empresa Privada ou Órgão Público,

anexados fotocópia ao formulário de inscrição.

b) Para comprovação dos itens “Títulos”, serão considerado os certificados conforme tabela

do item 1.5, devidamente anexados ao formulário de inscrição.

1.7 Dos Recursos:

O candidato poderá interpor recurso no prazo de 24h após a publicação do resultado

preliminar, através do e-mail selecaopublicadasaudelvto@gmail.com. Serão considerados apenas

os recursos que contiverem os dados de identificação do candidato, a justificativa e a

fundamentação do pedido de recurso.

1.8 Desempate:

Quanto aos critérios de desempate, serão considerados respectivamente: O candidato de

maior tempo de experiência profissional em área pública; o candidato de maior idade.

Permanecendo o empate será realizado sorteio com data e local a ser definido e divulgado,

caso faça-se necessário o sorteio.

2.0 DAS VEDAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO PÚBLICA

mailto:selecaopublicadasaudelvto@gmail.com


Ficam vedadas à participação e à contratação as pessoas consideradas vulneráveis ao

novo Coronavírus pertencentes ao grupo de risco descrito abaixo, tendo em vista que poderá ter

contato direto ou indireto de pacientes portadores de Covid-19:

a. Ter diabetes insulino-dependente;

b. Ter insuficiência renal crônica;

c. Ter doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou

grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose;

d. Ter doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa;

e. Ter cirrose ou insuficiência hepática;

f. Ser gestante ou lactante de crianças de até 1 (um) ano de idade;

3.0 Disposições Finais:
3.1 Os selecionados serão contratados de acordo com a necessidade da Administração

Pública, nos termos da Lei Municipal n° 7.726, de 21 de Junho de 2021, autorizadora da

contratação, e conforme Lei Municipal nº7.316 de 22 de Março de 2018.

3.2 A lista preliminar dos selecionados será publicada até 10 dias após a finalização do período

para inscrições. A lista oficial final será publicada até dia 09 de Junho de 2022.

____________________________
Paulo Henrique Vargas

Secretário Municipal de Saúde



ANEXO I- REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Seleção Pública Nº01/2022

OBS: O preenchimento deverá ser realizado em letras de forma.

1- CARGO PRETENDIDO: ( ) Médico

2- DADOS PESSOAIS

Nome Completo: ____________________________________________

RG: ____________________CPF: _______________CRM:__________

Data de Nascimento:____/____/____ Estado Civil: _________________

Endereço: __________________________ Nº _________ Compl:__________

Bairro: ___________________ Cidade: _____________________ UF: ______

CEP: _________ Telefone (1): _______________________________

E-mail: _________________________________________________________

Data: _____/ _____ /_____

Assinatura do (a) candidato(a): _____________________________________.


