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EDITAL Nº 005/2023 

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS  

Cargo Pré-requisitos Resumo das principais atividades do cargo 
Jornada 

Semanal 

Salário 

Base 

Vaga 

imediata 

Cadastro 

reserva 

Médico 

Nível superior, com registro no Conselho 

de categoria. Com no mínimo de 6 meses de 

experiência na área.  

Desejável Residência Médica em Medicina 

de Família e Comunidade reconhecida pelo 

MEC ou Título de Especialista em 

Medicina de Família e Comunidade 

conferido pela Sociedade Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade 

(SBMFC). 

Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, 

atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no 

domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações 

entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e 

terapêuticas, bem como outras normativas técnicas estabelecidas pelos 

gestores, observadas as disposições legais da profissão; 

Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as 

pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais 

membros da equipe; 

Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, 

respeitando fluxos locais, mantendo sob sua responsabilidade o 

acompanhamento do plano terapêutico prescrito;  

Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo 

a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa; 

40 
R$ 

12.000,00 
13 30 

20 
R$ 

6.000,00 
0 30 

 

• O profissional médico que apresentar certificado de residência médica e/ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade fara jus à 

gratificação de 20% (vinte porcento) sobre o salário-base.  
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