
 

ERRATA DO EDITAL DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 2020.3 
 
INCLUSÃO DA CATEGORIA: MÉDICO CLÍNICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
PLANTONISTA EM ANEXO I, E ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES EM 
ANEXO III. 
 
 
ANEXO I 

 
1- QUADRO DE VAGAS, REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE 

TRABALHO E ATRIBUIÇÕES. 
 

FUNÇÃO/NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

QUANTITATIVO DE 
VAGAS 

REMUNERAÇÃO 
(R$) 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
REGULARES 

MÉDICO PEDIATRA DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA PLANTONISTA 

01 6.500,00 24h 

MÉDICO GERIATRA 01 3.000,00 20h 
MÉDICO ESF/EAP 01 7.000,00 40h 
MÉDICO INTERVENCIONISTA SAMU 01 6.500,00 24h 
MÉDICO CLÍNICO DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA PLANTONISTA 

02 6.500,00 24h 

 
2- REQUISITOS, REMUNERAÇÃO MENSAL, JORNADA DE TRABALHO E 
ATRIBUIÇÕES. 

 
01.MÉDICO PEDIATRA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PLANTONISTA 

REQUISITOS: Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC.             
Inscrição no Conselho Regional de Medicina de PE. Título de especialista em Pediatria ou Cirurgia               
Pediátrica. Experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de            
urgências e emergências emitida por Instituição onde atuou e assinada pelo diretor da Instituição              
ou representante legal, explicitando a função e o período de atuação de no mínimo de 2 anos;                 
devendo além das ações assistenciais, prestar serviços administrativos e operacionais em           
sistemas de atendimento de urgência e emergência pediátrica. 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas 
REGIME: Mensalista 
ATRIBUIÇÕES: Realizar atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da medicina preventiva e             
curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar           
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo                
e área; participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões,              
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de                 
especialidade. assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da               
medicina preventiva. participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de            
educação em saúde visando melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; manter                 
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da               
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doença; realizar atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes;           
efetuar a notificação compulsória de doenças; realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a               
fim de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; promover reuniões                 
com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais complexos; participar                
dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados a população; orientar e zelar pela preservação e                  
guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua             
correta utilização; utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA;           
colaborar com a instrução de processos administrativos ou judiciais, com a emissão de laudos ou relatórios,                
relativos a sua área, quando solicitado pela administração; participar de programa e treinamento, quando              
convocado; utilizar recursos de informática; outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo. 

 
02.MÉDICO GERIATRA 

REQUISITO: Diploma de graduação + Especialização + Registro no Conselho Regional de Medicina 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas 
REGIME: Mensalista 
ATRIBUIÇÕES:Compreender e entender a legislação e o papel do SUS;Atuar como especialista; estabelecer             
conduta com base na suspeita diagnóstica; requisitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins de               
diagnósticos e acompanhamento clínico; realizar registros nos prontuários; realizar tratamentos específicos;           
participar da avaliação da qualidade da assistência médica prestada ao paciente; participar de reuniões              
administrativas e científicas do corpo médico; preencher e assinar formulários; participar na execução dos              
programas de atendimento ensino e pesquisa médica e da equipe multiprofissional; emitir laudos, pareceres e               
relatórios; fornecer dados de interesse estatístico; realizar palestras relacionadas com a área de saúde; planejar,               
coordenar, executar e avaliar atividades de assistência emsaúde, intervindo com técnicas específica, individuais             
e/ou grupais, dentro de uma equipe interdisciplinar, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e de               
reinserção social; desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde no nível              
individual e coletivo; coordenar grupos operacionais e terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e             
acompanhando o desenvolvimento individual e grupal dos pacientes; realizar atividades que envolvam os             
familiares dos pacientes; dar suporte técnico aos programas de saúde; instituir ou utilizar fóruns pertinentes no                
sentido de articular a rede de serviços de proteção e atenção; planejar, analisar e realizar/operacionalizar ações                
numa perspectiva de trabalho inter/transdisciplinar; participar de reuniões técnicas. 

 
 

03,. MÉDICO ESF/EAP 
REQUISITO: Diploma de graduação e Registro no Conselho Regional de Medicina 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 horas 
REGIME: Mensalista 
ATRIBUIÇÕES: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS; atuar em equipe multiprofissional de                
forma articulada com os diversos níveis de atenção do sistema de saúde do município, desenvolvendo ações de                 
promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, entendendo as necessidades de saúde da população como             
resultado das condições sociais, ambientais e econômicas, em que vivem; planejar, coordenar, executar e avaliar               
atividades de assistência em saúde, intervindo com técnicas específicas individuais e/ou grupais; emitir parecer e               
laudos sobre assuntos relacionados à sua área de atuação; supervisionar estagiários e residentes; dar suporte               
técnico aos programas de saúde; realizar visita domiciliar; instituir ou utilizar fóruns pertinentes, junto à               
comunidade, no sentido de articular a rede de serviços de proteção e atenção; coordenar grupos operativos e                 
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terapêuticos, elaborando pareceres e relatórios e acompanhando o desenvolvimento individual e grupal dos             
pacientes; realizar atividades que envolvam os familiares dos pacientes; estabelecer conduta com base nasuspeita              
diagnóstica; realizar registros nos prontuários; requisitar, analisar e interpretar exames complementares, para fins             
de diagnósticos e acompanhamento clínico; realizar registros nos prontuários; participar de atividades de             
pesquisa; realizar palestras relacionadas com a área de saúde; participar da avaliação da qualidade da assistência                
médica prestada ao paciente; participar de reuniões administrativas e científicas do corpo médico; preencher e               
assinar formulários de internação, alta, cirurgia e óbito; participar na execução dos programas de atendimento,               
ensino e pesquisa médica; emitir laudos pareceres e relatórios; fornecer dados de interesse estatístico; realizar               
triagem e admissão nos serviços de saúde; emitir parecer e laudos sobre assuntos relacionados a sua área de                  
atuação; dar suporte técnico aos programas de saúde; realizar supervisão em outros órgãos e compor comissão                
de investigação de denúncias e de óbitos; participar de equipe de inspeção na área; participar de reuniões                 
técnicas de discussão de indicadores; monitoramento e planejamento junto à gestão; participar de reuniões junto               
à comunidade; Realizar ações de Educação em Saúde a grupos específicos e famílias em situação de risco,                 
conforme planejamento da Equipe de Saúde; contribuir e participar de Educação Permanente dos ACS,              
Auxiliares de Enfermagem, ACD/ASB e THD; colaborar com a organização da farmácia; executar as ações de                
assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso,                  
realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre             
outros; Participar de processo de programação e planejamento das ações e da organização do processo de                
trabalho das unidades de Saúde da Família; Realizar palestras; Outras atividades inerente à função. 

 
 
 

04. MÉDICO INTERVENCIONISTA SAMU 
REQUISITOS: Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC.             
Inscrição no Conselho Regional de Medicina de PE. Título de especialista em Medicina Intensiva,              
Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia do Trauma, Pediatria, Cirurgia Pediátrica, Cardiologia,           
Neurologia ou Pneumologia. Certificado de curso ATLS,PHTLS, ACLS, PALS, FCCS. Experiência           
profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgências e emergências emitida              
por Instituição onde atuou e assinada pelo diretor da Instituição ou representante legal, explicitando a               
função e o período de atuação de no mínimo de 2 anos; devendo além das ações assistenciais,                 
prestar serviços administrativos e operacionais em sistemas de atendimento pré-hospitalar.          
Disposição pessoal para a atividade; equilíbrio emocional e autocontrole; capacidade física e mental             
para a atividade; disposição para cumprir ações orientadas; iniciativa e facilidade de comunicação;             
destreza manual e condicionamento físico para trabalhar em unidades móveis; capacidade de            
trabalhar em equipe; disponibilidade para a capacitação, bem como para a recertificação periódica. 
 
REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas 
REGIME: Mensalista 
ATRIBUIÇÕES: Exercer a regulação médica do sistema; conhecer a rede de serviços da região; 
manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis para o atendimento 
pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade operacional; 
recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em prioridades de 
atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor resposta), acompanhamento do 
atendimento local, determinação do local de destino do paciente, orientação telefônica; manter 
contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar assistência 
direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e 
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necessários ao nível pré-hospitalar; exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer 
controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho da 
equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de educação continuada do serviço; obedecer às 
normas técnicas vigentes no serviço; preencher os documentos inerentes à atividade do médico 
regulador e de assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente 
grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; obedecer ao código de ética 
médica. Apoiar processos de perícias, auditorias e sindicâncias em sua área de atuação. Realizar 
processos de assistência à saúde, cumprindo normas e critérios de atendimento e utilização dos 
recursos disponíveis, sem distinção de diagnóstico. Responder de forma equilibrada e proativa, em 
situações de emergência ou catástrofe, acatando e cumprindo orientações quanto a processos de 
atendimento, procedimentos e cuidados à saúde do cidadão. Agir em conformidade com as diretrizes 
estratégicas da Instituição, cumprindo normas e procedimentos legais que regulam o exercício de sua 
atividade profissional. Atuar em equipe multiprofissional de forma articulada com os diversos níveis de 
atenção do sistema de saúde do município. Contribuir, realizar e participar das atividades de 
Educação Permanente, como facilitador de aprendizagem e como aprendiz; atuar como preceptor, 
supervisionando estagiários e residentes. 

 
 
 
 
 
 

05. MÉDICO CLÍNICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PLANTONISTA 
REQUISITOS: Diploma do curso de Medicina em instituição de ensino reconhecida pelo MEC. 
Inscrição no Conselho Regional de Medicina de PE. Título de especialista em Medicina Intensiva, 
Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia do Trauma, Cardiologia, Neurologia ou Pneumologia. 
Experiência profissional prévia em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgências e 
emergências emitida por Instituição onde atuou e assinada pelo diretor da Instituição ou representante 
legal, explicitando a função e o período de atuação de no mínimo de 2 anos; devendo além das ações 
assistenciais ,prestar serviços administrativos e operacionais em sistemas de atendimento de urgência 
e emergência clínica. 

REMUNERAÇÃO MENSAL: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas 
REGIME: Mensalista 
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ATRIBUIÇÕES: Realizar exames médicos e emitir diagnósticos; acompanhar pacientes internados; 
prescrever e ministrar tratamento para as diversas doenças, perturbações e lesões do organismo 
humano; aplicar os métodos da medicina preventiva; definir instruções;praticar atos cirúrgicos e 
correlatos; emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatoriais; aplicar as leis e 
regulamentos da saúde pública; desenvolver áreas de saúde coletiva; participar de processos 
educativos, de ensino, pesquisa e de vigilância em saúde; clinicar e medicar pacientes; assumir 
responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se 
por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou 
consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 
qualificação, capacitação e treinamento; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas ao seu cargo; utilizar equipamentos de proteção individual conforme 
preconizado pela ANVISA; colaborar com a instrução de processos administrativos ou judiciais, com a 
emissão de laudos ou relatórios, relativos da sua área, quando solicitado pela administração; utilizar 
recursos de informática; outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo. 

 
 
ANEXO III 
 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 
ATIVIDADE DATA / PERÍODO LOCAL 
Publicação do Edital 22/04/2020 www.olinda.pe.gov.br 
Período de Inscrição 23/04/2020 a 06/05/2020 E-mail: 

secretariasaudeolindarh
@yahoo.com 
 

Divulgação do Resultado preliminar 
– Lista por ordem de 
Classificação 

08/05/2020 - 

Recebimento de Recurso contra 
classificação 

11/05/2020 e 12/05/2020 Presencial, nos dias úteis 
das 08:00 às 13:30 horas,
na sede da Secretaria de 
Saúde Rua do Sol, nº 
311, Carmo, Olinda – PE. 
CEP: 53.120-010 

Julgamento do Recurso 14/05/2020 - 
Divulgação do Resultado Final da 
Seleção 

15/05/2020 www.olinda.pe.gov.br, 

Diário Oficial dos 

Municípios de 

Pernambuco (AMUPE) e 

Secretaria de Saúde Rua 

do Sol, nº 311, Carmo, 
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