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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS 
MÉDICOS. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, através da secretaria Municipal 
de Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente EDITAL DE CHAMEMENTO 
PÚBLICO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, para a contratação temporária de 
profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade pública 
oriunda da pandemia de Covid-19, com fulcro no artigo 37, IX, da Constituição Federal, nos 
seguintes termos: 

 

1. As vagas disponíveis para contratação temporária e imediata são as seguintes: 
 

Função Vagas Requisitos Remuneração Atribuições 

MÉDICO 
CLÍNICO 
GENERALIST
A 

02  
-CRM 
 

R$   11.500,00 Realizar consultas clínicas, 
efetuar diagnósticos e 
tratamentos em saúde, 
realizar intervenções de 
pequenas cirurgias. 
Desenvolver atividades de 
educação em saúde publica, 
junto com o paciente e a 
comunidade, participar das 
ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância 
em saúde, executar tarefas 
afins 

2. O candidato deverá, até o dia 27/08/2020, enviar um currículo resumido, documentos 
pessoais,  assim como os documentos comprobatórios de sua formação de forma digital, para 
o email licitaconcecaodoaraguaia@gmail.com ou licitacao@conceicaodoaraguaia.pa.gov.br  

3. Todos os documentos comprobatórios serão verificados presencialmente no ato da 
contratação. Em caso de não comprovação, o ponto não será computado, sendo o próximo 
classificado chamado e assim sucessivamente 

4. Os critérios de pontuação serão os seguintes:  

5. a) Tempo de formação: 2 (dois) ponto para cada ano de formado;  

6. b) Tempo de experiência em atuação no SUS: 1 (um) ponto para cada ano de atuação;  

7. c) Residência médica: 20 (vinte) pontos; 
d) Título de mestrado:30 (trinta) pontos;  
e) Título de Doutorado: 40 (quarenta) pontos. 

8. Havendo empate na pontuação, o critério de desempate será a idade dos candidatos, 
prevalecendo o mais velho. Persistindo o empate, será realizado sorteio entre os candidatos. 

9. Para o combate ao Coronavírus (COVID-19), o regime de trabalho será de contrato 
temporário, com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, podendo ser rescindindo 
nos termos da Legislação Municipal. 

10. O resultado será publicado no site da Prefeitura Municipal. 

11. Os candidatos poderão interpor recursos contra o resultado no prazo de dois dias úteis. 
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12. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Conceição do Araguaia-PA 26 de Agosto de 2020. 

 
 

Elaine Salomão de Sales 

Sec. Municipal de Saúde 


