
   
 

 

 
ERRATA AO ATO CONVOCATÓRIO N. 001/2022 DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

SUPLEMENTAR Nº 01/2020 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO N. 008/2019 
 

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS 
 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, designada pela Portaria nº 15 de 05 de janeiro de 2021, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares, torna pública a ERRATA n. 01 ao Anexo III do Ato 
Convocatório n. 001/2022 para contratação temporária para o cargo de Médico, o qual passa a 
vigorar com a seguinte descrição:   
 

ANEXO III 
 

 Cargo  Requisitos 
Mínimos  

Descrevo Sintético das 
funções / atribuições  

Vencimentos  

Médico  - Ensino Superior 
em Medicina;  
 
- Inscrição no 
Conselho Regional 
de Medicina de 
Santa Catarina  
 
 
 
 

Clínica geral, incluindo 
execução de consultas 
clínicas, exames físicos, 
procedimentos 
ambulatoriais, exames 
ectoscópicos, 
diagnóstico, tratamento, 
prognóstico e 
acompanhamento de 
patologias; Prestar 
assistência integral, 
contínua e sistemática, 
com resolutividade e boa 
qualidade em relação às 
necessidades individuais 
ou coletivas de saúde da 
população em geral, no 
atendimento em 
unidades de saúde e/ou 
serviços de saúde do 
município; e demais 
serviços afins e/ou 
compatíveis com a área 
de atuação. Realizar a 
atenção à saúde às 
pessoas e famílias sob 
sua responsabilidade, 
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 

Salário Base:  
R$ 10.443,99  
 
Insalubridade:  
R$ 99,62  
 
Indenização PSF: 
R$ 4.340,00 
 



   
 

 
clínicas e terapêuticas, 
bem como outras 
normativas técnicas 
estabelecidas pelos 
gestores (federal, 
estadual, municipal ou 
Distrito Federal), 
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, Planejar, 
gerenciar e avaliar as 
ações desenvolvidas 
pelos ACS e ACE em 
conjunto com os outros 
membros da equipe e 
Exercer outras 
atribuições que sejam de 
responsabilidade na sua 
área de atuação.   

 
 

Timbó, 11 de janeiro de 2022. 
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