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ERRATA DO EDITAL – PSS – Nº. 001/2020, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.
O Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de
Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais:
R E T I F I C A:
O Item 2.3 do Edital – PSS – nº. 001/2020, publicado em 21 de dezembro de
2020, que passará a vigorar da seguinte forma:
2.3. As vagas obedecerão à descrição do quadro abaixo:
VAGAS NA POLICLÍNICA MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE PAULO AFONSO – CISRP NÍVEL SUPERIOR- MÉDICOS
Função: Médico Anestesiologista – 20h semanais

Salário: R$ 5.000,00

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 Ativo como profissional no Conselho
Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

001

Médico
Anestesiologista

01

Função: Médico Angiologista – 20h semanais

Portadores de
Deficiência

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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
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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 ativo no Conselho Regional
de Medicina
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

002

Médico
Angiologista

Portadores de
Deficiência

01

Função: Médico Cardiologista – Ergometria - 8h
semanais

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 2.000,00

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida 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 ativo no
Conselho Regional de Medicina
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

003

Médico
Cardiologista –
Ergometria

01

Portadores de
Deficiência
-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XYEE+QHZAWZ7M9YR2TMO2W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

AfroBrasileiro
-

Quinta-feira
14 de Janeiro de 2021
4 - Ano III - Nº 204

CNPJ Nº: 31.469.764/0001-54

Função: Médico Cardiologista – Ecocardiografia 20h semanais

Salário: R$ 5.000,00

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência
Médica em Cardiologia, com área de atuação em Ecocardiografia, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Cardiologia,
com área de atuação em Ecocardiografia, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo
no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

004

Médico
Cardiologista –
Ecocardiografia

Portadores de
Deficiência

01

Função: Médico Gastroenterologista – 20h
semanais

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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 Ativo no Conselho
Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
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Ampla
Concorrência
005

Médico
Gastroenterologist
a

Portadores de
Deficiência

01

Função: Médico Mastologista – 20h semanais

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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 Ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

006

Médico
Mastologista

01

Função: Médico Ginecologista e Obstetra – 20h
semanais

Portadores de
Deficiência

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

Síntese das atribuições: Desempenhar atividades relativas à supervisão,
planejamento, coordenação, programação ou execução especializada em
Ginecologia e Obstetrícia, 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
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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
Ativo no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

007

Médico
Ginecologista e
Obstetra

Portadores de
Deficiência

02

Função: Médico Neurologista para
Eletroneuromiografia- 12h semanais

-

AfroBrasileiro
-

Salário: R$ 3.000,00

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 e laudar exames de
Eletroneuromiografia, 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 reconhecidos pela Associação Médica Brasileira e registrado no
Conselho Regional de Medicina; Título de Especialista em Eletroneuromiografia ou
Neurofisiologia Clínica, reconhecidos pela Associação Médica Brasileira, registrado
no Conselho Regional de Medicina e registro profissional Ativo no Conselho Regional
de Medicina
Código

Função

Vagas
Ampla Concorrência Portadores de AfroDeficiência
Brasileiro

008

Médico
Neurologista

01

Função: Médico Reumatologista - 12h semanais

-

-

Salário: R$ 3.000,00

Síntese das atribuições: Desempenhar atividades relativas à supervisão,
planejamento, coordenação, programação ou execução especializada em
Reumatologia, 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.
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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 Ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla Concorrência Portadores de AfroDeficiência
Brasileiro

009

Médico
Reumatologista

01

Função: Médico Infectologista – 20h semanais

-

-

Salário: R$ 5.000,00

Síntese das atribuições: Desempenhar atividades relativas à supervisão,
planejamento, coordenação, programação ou execução especializada em
Infectologia, 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 Infectologia,
reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica; ou Título de especialista
em Infectologia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e registrado no
Conselho Regional de Medicina; e registro profissional Ativo no Conselho Regional
de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

010

Médico
Infectologista

01

Função: Médico Dermatologista – 20h semanais

Portadores de
Deficiência

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

Síntese das atribuições: Desempenhar atividades relativas à supervisão,
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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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida 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 ativo no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

011

Médico
Dermatologista

Portadores de
Deficiência

01

Função: Médico Otorrinolaringologista – 20h
semanais

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida 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 ativo no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

012

Médico
Otorrinolaringolo

01

Portadores de
Deficiência
-
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gista

Função: Médico Hematologista – 12h semanais

Salário: R$ 3.000,00

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência
Médica em Hematologia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência
Médica, ou Título de especialista em Hematologia, reconhecido pela Associação
Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

013

Médico
Hematologista

Portadores de
Deficiência

01

Função: Médico Urologista – 20h semanais

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida 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 ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
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014

Ampla
Concorrência
Médico
Urologista

Portadores de
Deficiência

01

Função: Médico Neurologista – 20h semanais

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida 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 ativo
no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

015

Médico
Neurologista

01

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

Portadores de
Deficiência

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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
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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 Ativo no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

016

Médico
Radiologia e
Diagnóstico por
Imagem

Portadores de
Deficiência

01

Função: Médico Cirurgião Geral – 8h Semanais

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 2.000,00

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida 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 ativo no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

017

Médico Cirurgião
Geral

Função: Médico Pediatra – 20h Semanais

01

Portadores de
Deficiência

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XYEE+QHZAWZ7M9YR2TMO2W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
14 de Janeiro de 2021
12 - Ano III - Nº 204

CNPJ Nº: 31.469.764/0001-54

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência
Médica em Pediatria, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou
Título de especialista em Pediatria, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

018

Médico Pediatra

Portadores de
Deficiência

01

Função: Médico Nefrologista – 20h Semanais

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência
Médica em Nefrologia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica,
ou Título de especialista em Nefrologia, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo
no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

019

Médico
Nefrologista

01

Portadores de
Deficiência

AfroBrasileiro

-

-

Função: Médico Coloproctologista – 20h Semanais Salário: R$ 5.000,00
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
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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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência
Médica em Coloproctologia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência
Médica, ou Título de especialista em Coloproctologia, reconhecido pela Associação
Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

020

Médico
Coloproctologista

Portadores de
Deficiência

01

Função: Médico Ortopedista – 20h Semanais

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência
Médica em Ortopedia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica,
ou Título de especialista em Ortopedista, reconhecido pela Associação Médica
Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo
no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

021

Médico
Ortopedista

01

Função: Médico Pneumologista – 20h Semanais

Portadores de
Deficiência

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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
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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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida 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 ativo no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

022

Médico
Pneumologista

Portadores de
Deficiência

01

Função: Médico Endocrinologista – 20h Semanais

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 5.000,00

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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência
Médica em Endocrinologia, reconhecido pela Comissão Nacional de Residência
Médica, ou Título de especialista em Endocrinologia, reconhecido pela Associação
Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro
profissional ativo no Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

023

Médico
Endocrinologista

01

Função: Médico Cardiologista – Consulta - 8h
semanais

Portadores de
Deficiência

AfroBrasileiro

-

-

Salário: R$ 2.000,00

Síntese das atribuições: Desempenhar atividades relativas à supervisão,
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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: Graduação em Medicina, em instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação; Certificado de conclusão de Residência
Médica em Cardiologia, com área de atuação em Consulta, reconhecido pela
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de especialista em Cardiologia,
com área de atuação em Consulta, reconhecido pela Associação Médica Brasileira e
registrado no Conselho Regional de Medicina, e registro profissional ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Código

Função

Vagas
Ampla
Concorrência

024

Médico
Cardiologista –
Consulta

Portadores de
Deficiência

01

-

AfroBrasileiro
-

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paulo Afonso-BA, em 14 de janeiro de 2021.

_________________________________________________
HUMBERTO GOMES RAMOS
Presidente do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Paulo
Afonso
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 032/2019
2º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 032/2019. CONTRATANTE: Consórcio Público
Interfederativo de Saúde da Região de Paulo Afonso, CNPJ sob o nº.
31.469.764/0001-54. CONTRATADA: TELEDIAGNOSTICO DO BRASIL LTDA EPP,
CNPJ: 02.510.946/0001-23. Objeto: Prorrogação do prazo contratual para prestação
de serviços de Telediagnóstico de Imagem e Cardiológico para apoio Diagnóstico de
Exames de Mamografia Digital, Raio X Digital, Tomografia Computadorizada e
Ressonância Magnética e incluso a disponibilização em forma de comodato do sistema
PACS, por mais 04 (quatro) meses. Processo Administrativo/Licitatório nº. 026/2019 –
Pregão Presencial Reformulado nº. 001/2019. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei
Federal nº. 8.666/93. Data de assinatura: 29/12/2020.

Rodovia BA-210, s/n, CXPST, Bairro Tancredo Neves, CEP: 48.609-175, Paulo Afonso-BA
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