
ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO 

ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO
 “AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR-MÉDICO 

CONCURSO PÚBLICO N°005/2013
EDITAL N° 002

O GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, através da Secretária de Estado da Gestão Estratégica e 
Administração, no uso de suas atribuições legais,  e em conformidade com a Lei nº 392/2003 e suas 
alterações,   torna  pública  a  retificação  do  anexo  I  ,  II  e  III(cronograma  de  atividades, 
escolaridade/requisitos  e  conteúdo  programático  de  Hemoterapia)  constante  do  Edital  001/2013  do 
Concurso  Público  de  Provas,  para  provimento  de  vagas  em  cargos  da  Carreira  da  Saúde, 
compreendendo  Nível  Superior-Médico, do Quadro de Pessoal  da  Secretaria  Estadual  da Saúde do 
Estado de Roraima.
Conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos do referido 
Edital.

[...]
ANEXO   I
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Data Atividades

25/08/13 Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva a partir das 19h.
26 e 27/08/13 Interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar.

[...]

ANEXO   II

ANEXO   II

CARGO DE MÉDICO 20H – VAGAS PARA BOA VISTA

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

MÉDICO ESPEC EM 
ACUPUNTURA 20 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
ANESTESIOLOGIA 20 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 

20h 03 01 2.391,79
(mais 150% de 



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

H

área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

gratificação de 
atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CANCEROLOGIA 
CLÍNICA 20 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CARDIOLOGIA 
/ECOCARDIOGRAMA 
20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CARDIOLOGIA   20 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 05 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA 
PEDIÁTRICA  20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA 
VASCULAR 20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 

20h 02 2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

MÉDICO ESPEC EM 
CLÍNICA MÉDICA   20 
H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 03 -

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO CLINICO 
GERAL - 20H

Graduação  em  Medicina  com  registro 
profissional no CRM

20h 04 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
DERMATOLOGIA 20 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 03 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
ENDOCRINOLOGIA 20 
H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 2

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
GERIATRIA 20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 1

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
GINECOLOGIA 20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 2

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

MÉDICO ESPEC EM 
GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 20 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 05 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
HEMATOLOGIA 20 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 2

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
HEMATOPEDIATRIA 
20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
INFECTOLOGIA 20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 03 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
TERAPIA INTENSIVA 
20 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
NEUROLOGIA 20 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

MÉDICO ESPEC EM 
NEUROPEDIATRIA 20 
H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
OTORRINOLARINGOL
OGIA 20 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
PNEUMOLOGIA 20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
PSIQUIATRIA 20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 06 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
RADIOLOGIA 
INTERVENCIONISTA 
20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
RADIOLOGIA 20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 20h 02 2.391,79

(mais 150% de 



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

gratificação de 
atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
UROGINECOLOGIA 20 
H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
ULTRASONOGRAFIA 
20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
UROLOGIA 20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 02

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA TORÁCICA 
20 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC  ou  título  de  especialista 
expedido  pela  Associação  Médica 
Brasileira  ou pela Sociedade Brasileira  da 
especialidade  ou  Curso  de  Especialização 
Lato Sensu na área  da especialidade,  com 
carga  horária  mínima  de  360  horas,  em 
instituição reconhecida pelo MEC.

20h 01

2.391,79
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica) 

SUBTOTAL 67 07
TOTAL                                                                                                                                        74



CARGO DE MÉDICO 40 H – VAGAS PARA BOA VISTA 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso
Jornada de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

MÉDICO ESPEC EM 
ANESTESIOLOGIA 40H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 18 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO – ESPEC. EM 
ALERGIA E 
IMUNOLOGIA

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 01 -

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CANCEROLOGIA 
CIRÚRGICA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CANCEROLOGIA 
CLÍNICA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CARDIOLOGIA/ECOC
ARDIOGRAMA  40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CARDIOLOGIA/HEMO
DINAMICISTA  40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 

40h 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso
Jornada de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

MÉDICO ESPEC EM 
CARDIOLOGIA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 05 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA DE 
CABEÇA E PESCOÇO 
40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA DO 
APARELHO 
DIGESTÓRIO 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA GERAL 40 
H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 05

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA 
CARDIOVASCULAR 40 
H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso
Jornada de 

trabalho
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ampla 

concorrência
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MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA 
PEDIÁTRICA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA PLÁSTICA 
40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 04

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA TORÁCICA 
40 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CIRURGIA VASCULAR 
40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 04

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
CLÍNICA MÉDICA 40H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 09 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO CLÍNICO 
GERAL 40H 

Graduação  em  Medicina  com  registro 
profissional no CRM

40h 27 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
MÉDICO ESPEC EM 
DERMATOLOGIA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 

40h 02 4,783,31
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área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
ENDOCRINOLOGIA 40 
H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 03 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
GASTROENTEROLOGI
A 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
GERIATRIA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 30 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
GINECOLOGIA / 
PATOLOGIA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 

40h 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso
Jornada de 

trabalho
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concorrência
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de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

MÉDICO ESPEC EM 
HEMOTERAPIA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
HEMATOLOGIA 40H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
INFECTOLOGIA 40H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 04 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
TERAPIA INTENSIVA 
40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 04 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
MEDICINA DO 
TRABALHO
 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 01 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
MASTOLOGIA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso
Jornada de 

trabalho

Nº vagas 
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reservada 
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pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

MÉDICO ESPEC EM 
NEFROLOGIA/ 
TRANSPLANTE 40H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
NEFROLOGIA 40H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
NEONATOLOGIA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 25 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
NEUROCIRURGIÃO 40 
H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 04 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
NEUROLOGIA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 03 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
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MÉDICO ESPEC EM 
OFTAMOLOGIA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
ORTOPEDIA/TRAUMA
TOLOGIA 40H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 09 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
OTORRINOLARINGOL
OGIA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 03

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
PATOLOGIA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 03 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
PEDIATRIA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 2

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
COLOPROCTOLOGIA 
40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 

40h 3

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso
Jornada de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

MÉDICO ESPEC EM 
PNEUMOLOGIA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
PSIQUIATRIA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
RADIOLOGIA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 03 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
REUMATOLOGIA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
ULTRASSONOGRAFIA 
EM GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA 40 H

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 1

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
ULTRASSONOGRAFIA 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 

40h 04 01 4,783,31
(mais 150% de 



Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso
Jornada de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração
R$

40 H 

área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

gratificação de 
atividade médica)

MÉDICO ESPEC EM 
UROLOGIA 40 H 

Educação  Superior,  com  registro 
profissional, residência médica completa na 
área  da  especialidade,  com  registro  da 
CNR/MEC ou título de especialista expedido 
pela  Associação  Médica  Brasileira  ou  pela 
Sociedade  Brasileira  da  especialidade  ou 
Curso de Especialização Lato Sensu na área 
da especialidade, com carga horária mínima 
de  360  horas,  em  instituição  reconhecida 
pelo MEC.

40h 04 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)

SUBTOTAL 224 27
TOTAL DE VAGAS 251

VAGAS DESTINADAS A ALTO ALEGRE 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Graduação em Medicina com registro 
profissional no CRM

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade 
médica)

TOTAL 02

VAGAS DESTINADAS A ALTO ALEGRE- MALOCA DA BARATA

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Graduação em Medicina com registro 
profissional no CRM

40h 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade 
médica)

TOTAL 01



VAGAS DESTINADAS A AMAJARI 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservada 
a pessoa 

deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Graduação em Medicina com registro 
profissional no CRM

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
TOTAL 02

VAGAS DESTINADAS A  BONFIM 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Graduação  em  Medicina  com 
registro profissional no CRM

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
TOTAL 02

VAGAS DESTINADAS A CARACARAÍ

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Graduação em Medicina com registro 
profissional no CRM

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
SUBTOTAL 02

VAGAS DESTINADAS A CAROEBE 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Graduação em Medicina com registro 
profissional no CRM

40h 02

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
SUBTOTAL 02

VAGAS DESTINADAS A IRACEMA 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Graduação em Medicina com registro 
profissional no CRM

40h 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
TOTAL 01



VAGAS DESTINADAS A MUCAJAÍ

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Graduação em Medicina com registro 
profissional no CRM

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
TOTAL 03

VAGAS DESTINADAS A NORMANDIA 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Graduação  em  Medicina  com 
registro profissional no CRM

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
SUBTOTAL 3

VAGAS DESTINADAS A RORAINÓPOLIS

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL

Graduação  em  Medicina  com 
registro profissional no CRM

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
SUBTOTAL 03

VAGAS DESTINADAS A PACARAIMA

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Graduação  em  Medicina  com 
registro profissional no CRM

40h 2

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
SUBTOTAL 2

VAGAS DESTINADAS A SÃO JOÃO DA BALIZA 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Graduação  em  Medicina  com 
registro profissional no CRM

40h 2

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
SUBTOTAL 2



VAGAS DESTINADAS A SÃO LUIS DO ANAUÁ

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Graduação  em  Medicina  com 
registro profissional no CRM

40h 02 01

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
SUBTOTAL 3

VAGAS DESTINADAS A SANTA MARIA DO BOIAÇU 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Graduação  em  Medicina  com 
registro profissional no CRM

40h 2

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
SUBTOTAL 2

VAGAS DESTINADAS A UIRAMUTÃ 

Cargo
Escolaridade /

Requisitos para ingresso

Jornada 
de 

trabalho

Nº vagas 
ampla 

concorrência

Vagas 
reservadas 

a pessoa 
deficiente

Remuneração

MÉDICO CLÍNICO GERAL
Graduação  em  Medicina  com 
registro profissional no CRM

40h 2

4,783,31
(mais 150% de 
gratificação de 

atividade médica)
SUBTOTAL 2

ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO ESPECÍFICO DE CADA CARGO
[…]

22. MÉDICO ESPECIALISTA EM HEMOTERAPIA. 10 (dez) questões
1.Coleta, testes e processamento do sangue. 2.Imuno-hematologia eritrocitária: antígenos e anticorpos 
de  células  sanguíneas.  3.Testes  de  compatibilidade  sanguínea.  4.Teste  de  antiglobulina  humana. 
5.Pesquisa e identificação de anticorpos irregulares. 6.Aloantígenos plaquetários humanos. 7.Sistemas 
de  antígenos  granulocitários  8.  Uso  e  obtenção  de  componentes  e  derivados  do  sangue. 
9.Aféreses.10.Transfusão  em cirurgia.11.Transfusão  em  hemoglobinopatias.12.Suporte  transfusional 
em  transplante  de  medula  óssea.  13.Transfusão  em  obstetrícia  e  neonatologia.  14.Reações 
transfusionais.  15.Infecções  transmitidas  por  transfusão.  16.Infecções  emergentes  de  importância 
transfusional. 
[...]

Boa Vista-RR 15 de julho de 2023

GERLANE BACCARIN
Secretária da Gestão, Estratégica e Administração SEGAD


