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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 11 / 2017 
PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA 

SAÚDE - MÉDICO 
 
  O Prefeito Municipal de Santana do Deserto, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Estatuto dos Servidores Municipais de 
Santana do Deserto, Lei Municipal nº 575/95, Lei Municipal nº 980/14, e nos termos 
do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. 
 
         Considerando a existência de vaga de médico, e considerando o serviço de 
caráter essencial em virtude de vaga não preenchida pelo concurso público nº 
001/2014 e nova vaga gerada por exoneração.  
 
          Manda publicar o presente Edital para a contratação de que trata, nas 
seguintes condições:  
 
1- Do Regime de Contratação: 
 

O Regime de Contratação é por Tempo Determinado, com base no Estatuto 
dos Servidores Municipais de Santana do Deserto Lei nº 575/95, e Lei nº 980/14 que 
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público. 

 
2- Do Profissional e das vagas 

 
• 3 (vagas ) Médicos  

 
3-  Pré-Requisito Escolaridade: 

 
Ensino Superior em Medicina e CRM. 
    

4-   Do Salário 
 
O vencimento será de R$ 2.438,81 (dois mil quatrocentos e trinta oito reais e 

oitenta e um centavos) + insalubridade de R$  (187,40) cento e oitenta sete reais e 
quarenta centavos. 
 
5 -  Carga Horária 

 
20 (vinte) horas semanais. 
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6 - Período do Contrato 
 

O Contrato vigência a partir de março de 2017, prorrogável na forma da lei 
980/14, podendo ser rescindido a qualquer tempo em função do retorno do servidor 
substituído. 

 
7- Das Inscrições 

 
Os interessados deverão se inscrever das 08:00 às 17:00 horas, no período 

de 21/02/2017 à 22/02/2017, no protocolo da Prefeitura Municipal de Santana do 
Deserto MG, munidos dos documentos pessoais relacionados abaixo. 

 
• Original e Cópia da Carteira de Identidade e CPF. 
• Original e cópia do Certificado de Escolaridade exigida para o cargo. 
• Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 
• Cópia Cartão PIS/PASEP ou documento que indique o número. 
• Carteira do Conselho (CRM – Médico) ou comprovante de inscrição 

junto ao CRM.  
 

8 – Do Processo Seletivo 
 

O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária compreende a 
seguinte fase:  

 
1) análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório 50,0 

(cinquenta) pontos;  
 
 § 1º: A classificação quanto à fase de análise de currículo será pontuada pela 

apresentação de títulos com valor máximo de 50,0 (cinquenta) pontos, conforme os 
critérios abaixo: 
 

a) Experiência Profissional na área de pediatria e/ou cardiologia – 2,5 (dois 
pontos e meio) por ano completo de efetivo exercício – máximo de 5 
(cinco) pontos;  
 

b) certificado / diploma de curso de especialização em residência médica de 
pediatria e/ou cardiologia – 30,0 (trinta) pontos;  
 

c) certificado / diploma de capacitação de curso suporte avançado de vida 
em pediatria e/ou cardiologia – 5,0 (cinco) pontos; 

 
d) certificado / diploma de capacitação em neonatologia, mínimo de 8 horas – 

5 (cinco) pontos; 
 
e) certificado / diploma de participação em congresso na área de pediatria 

e/ou cardiologia – 5 (cinco) pontos por certificado – máximo 10 (dez) 
pontos; 
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§ 2º: A documentação comprobatória para fins de titulação para o cargo de 
MÉDICO (20 horas) deverá ser entregue no ato da inscrição para o referido 
Processo Seletivo em envelope devidamente lacrado contendo: nome 
completo do candidato e cargo. Somente serão admitidas certidões originais 
expedidas por órgãos públicos ou cópias autenticadas. 

 
§ 3º: Será utilizado como critério para desempate: 

           
a) Maior idade. 
 
 
 
9 -  Resultados 
 

A divulgação dos resultados e da Classificação dos Candidatos será a partir 
do dia 24/02/2017 a partir das 14:00 horas no Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal. 

 
 
Santana do Deserto-MG, 20 de fevereiro de 2017. 

 
 
 

Walace Sebastião Vasconcelos Leite 
Prefeito de Santana do Deserto 

 
 
 

Alessandro Wagner de Faria 
Secretário Municipal de Saúde 

 


