ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ
SECRETARIA DA SAÚDE

CHAMADA PÚBLICA 004/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA MÉDICOS ESF

A Secretaria da Saúde do Município de Camboriú no uso de suas atribuições, amparado pelo
artigo 2º, I, da Lei Municipal 2893/16 e artigo 37, IX, da Constituição Federal Brasileira e
considerando que nos últimos seletivos realizados pelo município (Processos seletivos
001/2018 e 002/2018 e Chamada Pública 001/2019 e 002/2019, bem como processo seletivo
013/2019 ) as vagas de Médicos para Estratégia Saúde da Família não foram ocupadas por falta
de profissionais inscritos e pedido de desligamento por alguns profissionais, CONVOCA, através
do presente edital, candidatos interessados em assumir as vagas do quadro de Médicos – ESF.
1. DAS INCRIÇÕES
Os candidatos que queiram se candidatar às vagas que estão sendo oferecidas neste edital,
deverão comparecer à sede da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ,
localizada à Rua Porto Alegre - Camboriú/SC entre os dias 02 e 03/09/2019, no horário das
12:30 às 17:30 horas, munidos dos seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (anexo 01),
b) Documentos pessoais com foto (RG, CNH, CTPS ou CRM), e
c) Documentos comprobatórios para análise de pontuação.
2. DAS REGRAS GERAIS PARA A CONTRATAÇÃO
2.1 A presente chamada pública destina-se à admissão em caráter temporário no quadro do
pessoal da saúde, para Médico – ESF, do Município de Camboriú.
2.2 A contratação dos candidatos selecionados, nos termos desta chamada pública, será por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
tendo em vista a necessidade de médicos nos postos de saúde, não podendo a população ficar
desassistida.
2.3 Será de responsabilidade da SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ a
seleção dos candidatos.
3. DOS CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DAS VAGAS
3.1 A escolha se dará sob a adoção dos seguintes critérios:
a) Maior tempo de serviço. Sendo 01 (um) ponto para cada ano de serviço comprovada;
b) Maior titulação conforme quadro abaixo
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Titulação

Pontuação

Especialista

01 (um) ponto

Mestrado / Residência

02 (dois) pontos

Doutorado

03 (três) pontos

***Serão contabilizados no máximo 02 (duas) especializações em diferentes áreas.
3.2 Os candidatos serão avaliados por comissão designada pela SECRETARIA DA SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, formada no mínimo por três membros.
3.3 Cumprindo as exigências de documentação para a contratação, os candidatos selecionados
iniciarão suas atividades imediatamente após a assinatura do contrato de trabalho junto ao RH
da Secretaria de Saúde;
3.4 O prazo de validade da presente Chamada Pública dependerá da necessidade do Poder
Público e obedecerá aos critérios legais, podendo ser finalizado a qualquer momento.
3.5 Não será cobrado taxa de inscrição para a presente Chamada Pública.
3.6 Para inscrição e participação no presente participar do presente chamamento, o candidato
deverá ter nacionalidade brasileira, escolaridade e habilitação legal para o exercício da
atividade do cargo.
4. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
4.1 O critério de desempate seguirá os seguintes critérios:
a) Maior tempo de serviço;
b) Maior idade.
5. DO QUADRO DE VAGAS
CARGO

VAGAS

ESCOLARIDADE /

VENCIMENTOS

EXIGÊNCIAS
Médico - ESF

05

CH
SEMANAL

Graduação em Medicina e

Salário base: R$ 10.647,58

Registro no conselho de classe

+ Insalubridade R$2.235,99

40 horas

no estado de Santa Catarina
Total: 12.883,57

5.1 Os profissionais que se enquadrarem nos itens solicitados por este edital e não forem
chamados, devido ao preenchimento de vaga, entrarão para uma lista de espera a qual serão
chamados mediante vaga aberta.
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6. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Executar atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde, seja individual ou
coletiva; efetuar os atos médicos para os quais está capacitado; prescrever, orientar e
supervisionar terapêutica indicada, acompanhando evolução e usando o sistema de referência
e contra referência; interpretar resultados de exames solicitados, a fim de emitir diagnóstico
preciso; proceder à notificação de doenças de notificação compulsória; participar da equipe
multidisciplinar, auxiliando na elaboração do diagnóstico de saúde, objetivando o
estabelecimento de prioridades em atividades já implantadas e outras a serem implantadas;
manter sempre atualizadas as anotações no prontuário do cliente, anotando o que ele refere,
diagnóstico, conduta e evolução da doença; prescrever terapia medicamentosa, orientando
dosagem e via de administração; emitir laudos e pareceres a si pertinentes, quando da
participação em auditorias e comissões técnicas; atender determinações legais, emitindo
atestados, conforme a necessidade de cada caso; colaborar, participando na adequação e ou
elaboração de programas de saúde, objetivando sistematização e melhora na qualidade dos
serviços prestados ( ações de saúde desenvolvidas); orientar equipe técnica- assistencial nas
atividades que lhes forem delegadas; participar em ações de vigilância sanitária, epidemiológica
e de saúde do trabalhador; zelar por sua própria segurança e de terceiros, bem como pela
preservação e conservação de materiais e equipamentos de seu ambiente de trabalho; atender
necessidades da rede de saúde, na execução de suas atividades, obedecendo a diretrizes
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de fazer melhoria na
qualidade dos serviços; participar efetivamente da política de saúde do Município, através dos
programas implantados pela Secretaria Municipal de Saúde; efetuar atendimento nos serviços
próprios da Secretaria e no domicílio; respeitar o código de ética médica; contribuir para a
valorização do sistema único de saúde; desempenhar outras tarefas afins.

Camboriú, 23 de agosto de 2019.

ELISAMA DE FREITAS SCHULLE
Secretária de Saúde
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Anexo 01
FICHA DE INSCRIÇÃO – CHAMADA PÚBLICA 004/2019
MÉDICO – ESF
NOME:
ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:

CIDADE:

RG:

UF:

ORGÃO EXPEDIDOR:

CPF:

APTO:
CEP:

UF

DATA NASCIMENTO:

EMAIL:
FONE RESIDENCIAL:

FONE CELULAR:

Visto

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE
RG
CPF
CNH
CARTEIRA DE TRABALHO (CTPS)
CRM
ESPECIALISTA
MESTRADO / RESIDÊNCIA
DOUTORADO
TEMPO DE SERVIÇO

O requerimento de inscrição implica no conhecimento e aceitação, pelo candidato, de todos os
prazos e normas estabelecidos pelo presente Edital. O candidato que fizer declaração falsa e/ou
que não satisfizer às condições exigidas poderá ter sua inscrição cancelada a qualquer
momento, por decisão do Secretário Municipal de Saúde. Cancelada a inscrição, serão anulados
todos os atos dela decorrentes.
Declaro estar ciente.

Data: ____/_____/________

_____________________________________________
Assinatura Candidato
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