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Hospital Municipal Odilon Behrens 

 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

RETIFICAÇÃO IV DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 
 

O Hospital Municipal Odilon Behrens, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de alterar a bem 
do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, retifica o Edital nº 001/2014 supracitado: 
 
1 – Os subitens 3.1, 3.3, 3.5, 3.18, 3.19, 5.2.15 alínea h, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3 passam a vigorar com a seguinte redação; 
 
“3.1 As inscrições se realizarão via INTERNET: de 14h00min do dia 26 de janeiro de 2015 às 23h59min do dia 03 de março de 2015, no site www.consulplan.net, 
excepcionalmente no primeiro dia a inscrição se iniciará às 14h00min. 
..... 
 
3.3 Para inscrição o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos: a) estar ciente de todas as informações sobre este Concurso Público disponíveis na página da 
CONSULPLAN (www.consulplan.net) e acessar o link para inscrição correlato ao Concurso; b) cadastrar-se no período entre 14h00min do dia 26 de janeiro de 2015 a 03 
de março de 2015 às 23h59min, observado o horário oficial de Brasília/DF, através do requerimento específico disponível na página citada; c) optar pelo cargo a que 
deseja concorrer; d) imprimir o boleto bancário que deverá ser pago, em qualquer banco, impreterivelmente, até a data de vencimento constante no documento. O 
pagamento após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição; e e) O banco confirmará o seu pagamento junto a CONSULPLAN. ATENÇÃO: a 
inscrição via Internet só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário até a data do vencimento constante no documento. O 
pagamento após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição. 
..... 
 
3.5 Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min do dia 26 de janeiro de 2015 às 23h59min do dia 03 de março de 2015 que não efetivarem o pagamento do 
boleto neste período poderão reimprimir seu boleto, no máximo, até o primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições (04 de março de 2015) até às 23h59min, 
quando este recurso será retirado do endereço eletrônico www.consulplan.net. O pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer 
agência bancária e seus correspondentes ou através de pagamento do boleto online. 
..... 
 
3.18 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e sala) e cargo, assim como as orientações 
para a realização das provas, estarão disponíveis, a partir do dia 18 de março de 2015, no endereço eletrônico do CONSULPLAN (www.consulplan.net), devendo o 
candidato efetuar a impressão deste Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI). As informações também poderão ser obtidas através da Central de Atendimento do 
CONSULPLAN, através de e-mail atendimento@consulplan.com e telefone 0800-283-4628. 
..... 
 
3.19 Caso o candidato, ao consultar o Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), constate que sua inscrição não foi aceita, deverá entrar em contato com a Central de 
Atendimento da CONSULPALN, através de e-mail atendimento@consulplan.com ou telefone 0800-283-4628, no horário de 9h00min às 17h00min, considerando-se o 
horário oficial de Brasília/DF, impreterivelmente até o dia 19 de março de 2015. 
..... 
 
5.2.15 Original e cópia autenticada dos documentos abaixo, conforme o cargo público efetivo/especialidade para o qual o candidato foi inscrito: 
 
h) Para o cargo de Técnico Superior de Saúde – Assistente Social / Farmacêutico / Farmacêutico Bioquímico / Fisioterapeuta: Diploma, devidamente registrado, de curso 
de graduação na área de atuação, reconhecido pelo Ministério da Educação. Para a função de Bioquímico, será ainda aceito o candidato com diploma, devidamente 
registrado, de curso de graduação em Biomedicina, reconhecido pelo Ministério da Educação e Certificado, emitido pela Instituição de Ensino em que obteve o título 
superior de Biomédico, da realização de estágio mínimo em Bioquímica, com duração igual ou superior a 500 (quinhentas) horas, em instituições oficiais, ou particulares, 
reconhecidas pelo Órgão competente do Ministério da Educação ou em Laboratórios conveniados com Instituições de nível superior, em que conste o nome das 
Instituições ou Laboratórios em que foram realizados os estágios, ou Especialização (carga horária mínima de 360 h) em Bioquímica emitido por instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho Regional de Biomedicina. 
...... 
 
6.9.1 O Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB publicará no Diário Oficial do Município – DOM e no site da CONSULPLAN, www.consulplan.com, em data oportuna, a 
relação dos candidatos que tiverem suas inscrições como deficiente e/ou pedido de condições especiais deferidos e indeferidos, de acordo com parecer da Junta Médica 
da Gerência de Saúde do Trabalhador do Hospital Municipal Odilon Behrens – HOB. 
..... 
 
6.9.2 O candidato disporá de 3 (três) dias úteis, contados do dia à data da publicação da relação citada no item 6.9.1 deste Edital, para contestar o indeferimento por meio 
de recurso, por uma das seguintes formas: 
...... 
 
6.9.3 O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.consulplan.net em data oportuna.” 
 
2 – O “ANEXO I – CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS, ESPECIALIDADES, JORNADAS DE TRABALHO, HABILITAÇÃO EXIGIDA, NÚMEROS DE VAGAS PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA, VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, VENCIMENTOS, VALOR DA INSCRIÇÃO, TIPO DE PROVA E NÚMERO DE QUESTÕES” em 
“CARGO ESPECIALIDADE” ao que se refere “Técnico Superior de Saúde / Farmacêutico Bioquímico” em “HABILITAÇÃO” passa a vigorar com a seguinte redação; 
 
“Diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Farmácia/Bioquímica, reconhecido pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho Regional 
de Farmácia, e ainda, aceito o candidato com diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Biomedicina, reconhecido pelo Ministério da Educação e 
Certificado, emitido pela Instituição de Ensino em que obteve o título de Biomédico, da realização de estágio mínimo em Bioquímica, com duração igual ou superior a 500 
(quinhentas) horas, em instituições oficiais, ou particulares, reconhecidas pelo Órgão competente do Ministério da Educação ou em Laboratórios conveniados com 
Instituições de nível superior, em que conste o nome das Instituições ou Laboratórios em que foram realizados os estágios, ou Especialização (carga horária mínima de 
360 h) em Bioquímica emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e registro profissional no Conselho Regional de Biomedicina.” 
 
3 – O “ANEXO I – CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS, ESPECIALIDADES, JORNADAS DE TRABALHO, HABILITAÇÃO EXIGIDA, NÚMEROS DE VAGAS PARA AMPLA 
CONCORRÊNCIA, VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, VENCIMENTOS, VALOR DA INSCRIÇÃO, TIPO DE PROVA E NÚMERO DE QUESTÕES” em 
“CARGO ESPECIALIDADE” ao que se refere “Técnico de Serviços de Saúde / Técnico em Radiologia” em “VENCIMENTO BASE (R$) (1) e (2)” passa a vigorar com a 
seguinte redação; 
 
“O salário de contratado corresponderá a 2 (dois) salários mínimos regionais em cumprimento a Lei Federal nº 7394/1985” 
 
4 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
5 – As alterações nos itens 3.3 e 5.2.15 “h” foram efetivadas em cumprimento de liminar concedida na Ação Civil Pública movida pelo Conselho Regional de Biomedicina, 
nos autos do processo n.º 7131-82.2015.4.01.3800, Justiça Federal de 1ª. Instância, Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, 5ª. Vara Federal. 
 
6 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015. 

 
Paula Martins 

Superintendente do Hospital Municipal Odilon Behrens 


