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Hospital Municipal Odilon Behrens 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

RETIFICAÇÃO III 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, 3.3.1, 3.5, 3.7, 3.7.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.7.3.2, 6.7.3.3, 6.8.5, 6.12, 7.2.1, 7.2.3, 7.3.1, 9.10, 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 24 de fevereiro 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 24 de fevereiro 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. 
..... 
 
3.3.1. O candidato que não tiver acesso à internet para realizar sua inscrição, poderá utilizar, em dias úteis, os computadores disponibilizados pelos Centros de 
Inclusão Digital da Prefeitura de Belo Horizonte/MG. Os endereços dos Centros de Inclusão Digital poderão ser informados no atendimento pelo telefone 156 
para ligação de Belo Horizonte ou pelo telefone (31) 3429-0405 para ligações de outras localidades. 
..... 
 
3.5 Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min do dia 26 de janeiro de 2015 às 23h59min do dia 24 de fevereiro 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 (25 de fevereiro 
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. 
..... 
 
3.7 Na hipótese de não realização do Concurso Público, a restituição da taxa de inscrição deverá ser requerida pelo candidato, por meio do preenchimento do 
formulário a ser disponibilizado pela CONSULPLAN, em seu site www.consulplan.com. 
..... 
 
3.7.1 O formulário de restituição da taxa de inscrição estará disponível no site indicado no subitem 3.7, desde a data de publicação do ato que ensejou a não 
realização do Certame, ficando disponível por um período de 30 (trinta) dias. 
..... 
 
4.1. O candidato abrangido pelo Decreto nº 15.352, de 21 de outubro de 2013, artigo 15º §1 e §2, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente, entre os dias 26 e 28 
de janeiro de 2015 
...... 
 
4.2 O formulário de pedido de isenção estará disponível para o preenchimento na página eletrônica correspondente ao Concurso Público em pauta em 
www.consulplan.net. 
..... 
 
4.3. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do Art. 10 do Decreto nº 83.936 
de 06/09/79. 
 

a) Fica assegurado o direito de recurso aos candidatos com o pedido de isenção indeferido, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da divulgação 
do resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os recursos deverão ser realizados via correio eletrônico 
(atendimento@consulplan.com). 

 
b) Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos, após a fase recursal, cujo resultado será 

divulgado no dia 13 de fevereiro de 2015 poderão efetivar a sua inscrição no certame no prazo de inscrições estabelecido no Edital, mediante o 
pagamento da respectiva taxa. 
 

c) O formulário de pedido de isenção devidamente preenchido e assinado, ANEXO V, a cópia da Carteira de Identidade e CPF, poderão ser enviados 
via Correios através de Carta com Aviso de Recebimento – AR, para a Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé/MG, CEP: 
36.880-000, postada no prazo estabelecido no item 4.1 deste Edital. Cada candidato deverá encaminhar individualmente seu formulário, sendo 
vedado o envio de formulários de mais de um candidato no mesmo envelope. 
...... 
 

4.4 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou a solicitação apresentada fora do período fixado 
implicará a eliminação automática do processo de isenção, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
...... 
 
4.5. Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax e/ou correio eletrônico. 
...... 
 
4.6. Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: 
 

a) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
 

b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 
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c) Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta, não atendendo o disposto no item 4.3. 

d) Não observar o prazo estabelecido no item 4.1. 
 

e) Apresentar documentos ilegíveis ou preenchidos incorretamente 
 

...... 
 
4.7. O deferimento ou indeferimento da solicitação do pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição do candidato será publicado no site 
www.consulplan.net, no dia 04 de fevereiro de 2015, em ordem alfabética, com o número de inscrição. 
...... 
 
4.8. O candidato cuja isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida estará automaticamente inscrito neste Concurso Público. 
...... 
 
4.9. A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento, após a fase recursal, será publicado no site www.consulplan.net no dia 17 de fevereiro de 2015. 
...... 
 
6.7.3.2. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico 
até o dia 25 de fevereiro de 2015, impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento - AR, para a sede da CONSULPLAN - Rua 
José Augusto de Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto de Abreu, Muriaé - Minas Gerais, CEP: 36.880-000 ou, ainda, pessoalmente na Gerência de Gestão de 
Pessoas e do Trabalho do Hospital Municipal Odilon Behrens, situada à Av. José Bonifácio, s/n, Bairro São Cristóvão, Belo Horizonte- Minas Gerais. O fato de 
o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas 
reservadas, devendo o laudo passar por uma análise de uma Comissão da CONSULPLAN, com profissionais qualificados, e no caso de indeferimento, 
passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência. 
...... 
 
6.7.3.3 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência que necessite de tempo adicional para a realização das provas deverá requerê-lo 
expressamente por ocasião da inscrição no Concurso Público, com justificativa acompanhada de parecer original ou cópia autenticada em cartório emitido por 
especialista da área de sua deficiência, nos termos do §2º do art. 40 do Decreto Federal nº 3.298/1999. O parecer citado deverá ser enviado até o dia 25 de 
fevereiro de 2015, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a CONSULPLAN, no endereço citado no subitem 6.7.3.2 deste 
Edital. Caso o candidato não envie o parecer do especialista no prazo determinado, não realizará as provas com tempo adicional, mesmo que tenha assinalado 
tal opção no Requerimento de inscrição. 
...... 
 
6.8.5 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas deverá encaminhar laudo médico emitido por especialista da 
área de sua deficiência justificando a necessidade de tempo adicional, nos termos do §2º do art. 40 do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, até o 
término do período das inscrições. 
...... 
 
6.12. A primeira vaga a ser destinada à pessoa com deficiência classificada no concurso será a 5ª vaga, a segunda a 11ª a terceira 21ª, a quarta 31ª e assim 
sucessivamente observada para cada cargo/especialidade, a proporcionalidade e a alternância com os candidatos de ampla concorrência. 
..... 
 
7.2.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha terão caráter classificatório e eliminatório, constando de 50 (cinquenta) questões com 4 (quatro) opções de 
resposta, sendo que para cada questão será atribuído o valor de 2 pontos, o que totalizará o máximo de 100 pontos. A duração da prova será de 4 (quatro) 
horas, salvo caso de deferimento ao tempo adicional. 
...... 
 
7.2.3. Será considerado classificado o candidato que obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos 100 pontos correspondentes ao total de pontos das 
Provas Objetivas de Múltipla Escolha. 
...... 
 
7.3.1. Para todos os cargos, de caráter classificatório, no valor máximo de 10 (dez) pontos, sendo pontuada de acordo com a tabela abaixo: 
 

TÍTULOS Valor unitário Valor máximo 

Cursos de Especialização lato sensu, com duração igual ou superior a 360 (trezentas e sessenta) horas, na área de 
atuação correspondente ao cargo inscrito no concurso, ministrados por instituições credenciadas junto ao Ministério da 
Educação ou por Programa de Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional de Saúde credenciado 
junto à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. 
 

1,0  1,0 

Residência em Cirurgia do Trauma ou Residência em Cirurgia do Aparelho Digestivo ou Residência em Cirurgia Geral 
(Programa Avançado) realizada em Programa de Residência Médica credenciado junto à Comissão Nacional de 
Residência Médica. 
 

3,0 3,0 

Mestrado, na área de atuação correspondente ao cargo inscrito no concurso, realizado em instituição de ensino 
credenciada junto ao Ministério da Educação. 
 

2,0  
 

2,0 

Doutorado, na área de atuação correspondente ao cargo inscrito no concurso, realizado em instituição de ensino 
credenciada junto ao Ministério da Educação. 
 

3,0  
 

3,0 

Experiência comprovada no cargo (Instituição Hospitalar pública ou privada) de no mínimo 1 ano. 
 

1,0 1,0 

 
9.10. A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o 
fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, a CONSULPLAN, conforme disposições contidas no endereço eletrônico 
www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. O candidato que não tiver acesso à internet para realizar seu recurso, poderá utilizar, em 
dias úteis, os computadores disponibilizados pelos Centros de Inclusão Digital da Prefeitura de Belo Horizonte/MG. Os endereços dos Centros de Inclusão 
Digital poderão ser informados no atendimento pelo telefone 156 para ligação de Belo Horizonte ou pelo telefone (31) 3429-0405 para ligações de outras 
localidades.” 
 
2 – Cria-se os subitens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, com as seguintes redações; 
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“4.1.1. Não haverá isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de 
recursos financeiros para pagamento da referida taxa, não possam arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e de 
sua família, podendo esta condição ser comprovada por qualquer meio legalmente admitido, independentemente de participação em programas do governo 
federal, e sem restrição de valor de renda mínima. 
..... 
 
4.1.2 O candidato que requerer a isenção, por razões de limitações de ordem financeira, deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais em 
conformidade com a solicitação determinada no site, preencher o formulário descrito no Anexo V deste Edital e encaminhar por correspondência, no endereço 
citado no subitem seguinte até o dia 28 de janeiro de 2015. 
..... 
 
4.1.3 O candidato que requerer a isenção da taxa deverá, encaminhar via Correios (SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento) a CONSULPLAN 
– Rua José Abreu, nº 1.000, Bairro Augusto Abreu, Muriaé/MG, CEP 36.880-000.” 
 
3 – Fica excluido do Edital o subitem 5.2.21. 
 
4 – 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” passa a vigorar com a seguinte redação; 
 
“*Serão oferecidas, no total, 149 vagas para os diversos cargos, sendo que 10% (dez por cento) do número total destas, ou seja, 15 vagas serão reservadas às 
pessoas com deficiência. Para o presente edital se a apuração do número de vagas asseguradas às pessoas com deficiência resultar em número decimal, 
adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior, conforme Decreto Municipal nº 15.532/2013. 

CARGO 
ESPECIALIDADE 

JORNADA DE 
TRABALHO 
SEMANAL 

HABILITAÇÃO 

TOTAL DE 
VAGAS 

OFERTADAS 

Nº VAGAS PARA 
AMPLA 

CONCORRÊNCIA 
(1) 

VAGAS PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA. 

VENCIMENTO BASE 
(R$) (2) e (3) 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

(R$) 
TIPO DE PROVA 

Agente de 
Administração  

40 h 

Certificado, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de ensino 
médio, emitido por instituição 
educacional autorizada pela 
Secretaria Estadual de Educação. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 1.682,92 50,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Técnico de Nível 
Médio / Técnico 
em Eletrônica 

 

40 h 

Certificado, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de ensino 
médio, emitido por instituição 
educacional autorizada pela 
Secretaria Estadual de Educação; 
Certificado de conclusão de curso 
Técnico em Eletrônica, emitido por 
instituição educacional autorizada 
pela Secretaria Estadual de 
Educação. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 1.682,92 50,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Técnico de Nível 
Médio / Técnico 

Informática 
40 h 

Certificado, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de ensino 
médio, emitido por instituição 
educacional autorizada pela 
Secretaria Estadual de Educação; 
Certificado de conclusão de curso 
Técnico em Informática, emitido por 
instituição educacional autorizada 
pela Secretaria Estadual de 
Educação. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 1.682,92 50,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Técnico de 
Serviços de Saúde 

/ Técnico em 
Enfermagem 

30 h 

Certificado, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de ensino 
médio, emitido por instituição 
educacional autorizada pela 
Secretaria Estadual de Educação; 
Certificado de conclusão de curso 
Técnico em Enfermagem, emitido por 
instituição educacional autorizada 
pela Secretaria Estadual de 
Educação. 

 
 

98 
 
 

88 10 
1.045,65 

 
50,00 

Objetiva de 
múltipla escolha 

Técnico de 
Serviços de Saúde 

/ Técnico em 
Nutrição 

40 h 

Certificado, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de ensino 
médio, emitido por instituição 
educacional autorizada pela 
Secretaria Estadual de Educação; 
Certificado de conclusão de curso 
Técnico em Nutrição, emitido por 
instituição educacional autorizada 
pela Secretaria Estadual de 
Educação. 

02 
 

02 0 1.531,40 50,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Técnico de 
Serviços de Saúde 

/ Patologia 
Clínica 

40 h 

Certificado, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de ensino 
médio, emitido por instituição 
educacional autorizada pela 
Secretaria Estadual de Educação; 
Certificado de conclusão de curso 
Técnico de Análises Clínicas, emitido 
por instituição educacional 
autorizada pela Secretaria Estadual 
de Educação.  

01 01 0 1.531,40 50,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Técnico de 
Serviços de Saúde 

/ Técnico em 
Radiologia 

24 h 

Certificado, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de ensino 
médio, emitido por instituição 
educacional autorizada pela 

01  01 0 1.045,65 50,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 
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 Secretaria Estadual de Educação; 
Certificado de conclusão de curso 
Técnico em Radiologia, emitido por 
instituição educacional autorizada 
pela Secretaria Estadual de 
Educação. 

Analista de 
Políticas Públicas 
/ Área de Sistemas 

 

40 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Matemática, 
Engenharia ou Ciência da 
Computação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e Registro 
Profissional que confere a 
habilitação legal para o exercício da 
profissão.  

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 3.746,25 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Cirurgião 
Dentista / 

Bucomaxilofacial 
 

24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Odontologia, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Título de Especialização 
(carga horária mínima de 360 horas), 
emitido por instituição credenciada 
junto ao Ministério da Educação, em 
Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial ou Título de 
Especialista concedido pelo Conselho 
Federal de Odontologia em Cirurgia 
e Traumatologia Bucomaxilofacial e 
registro profissional no Conselho 
Regional de Odontologia. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 2.773,82 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Cirurgião 
Dentista / 

Odontologia 
Geral 

24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Odontologia, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e registro profissional no 
Conselho Regional de Odontologia. 

03 03 0 2.778,82 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Enfermeiro / 
Enfermeiro 

 
24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Enfermagem, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e registro profissional no 
Conselho Regional de Enfermagem. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 2.248,73 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Enfermeiro / 
Enfermeiro 

 
30 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Enfermagem, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e registro profissional no 
Conselho Regional de Enfermagem. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 2.810,91 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Anestesista 

 
24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em 
Anestesiologia em Programa 
Credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica ou 
Título de Especialista em 
Anestesiologia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Cirurgião Geral 

 
24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Cirurgia 
Geral em Programa credenciado 
junto à Comissão Nacional de 
Residência Médica ou Título de 
Especialista em Cirurgia Geral, 
reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho 
Regional de Medicina e registro 
profissional no Conselho Regional de 
Medicina. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Cirurgião 
Pediátrico 

 

24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Cirurgia 
Pediátrica em Programa credenciado 
junto à Comissão Nacional de 
Residência Médica ou Título de 
Especialista em Cirurgia Pediátrica, 
reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho 
Regional de Medicina e registro 
profissional no Conselho Regional de 
Medicina. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 24 h Diploma, devidamente registrado, de Cadastro de Cadastro de 0 4.661,00 120,00 Objetiva de 
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Cirurgião 
Vascular 

 

curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Cirurgia 
Vascular em Programa credenciado 
junto à Comissão Nacional de 
Residência Médica ou Título de 
Especialista em Cirurgia Vascular, 
reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho 
Regional de Medicina e registro 
profissional no Conselho Regional de 
Medicina. 

Reserva 
 

Reserva 
 

múltipla escolha 

Médico / Clínico 
Geral 

 
24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Clínica 
Médica em Programa credenciado 
junto à Comissão Nacional de 
Residência Médica ou Título de 
Especialista em Clínica Médica, 
reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho 
Regional de Medicina e registro 
profissional no Conselho Regional de 
Medicina. 

15 13 02 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Coloproctologista 

 
24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em 
Coloproctologia em Programa 
credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica ou 
Título de Especialista em 
Coloproctologia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

Cadastro de 
Reserva 

 
 

Cadastro de 
Reserva 

 
 

0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Endoscopista 

 
24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Endoscopia 
ou Cirurgia do Aparelho Digestivo ou 
Coloproctologia ou 
Gastroenterologia, todos com área de 
atuação em Endoscopia Digestiva, em 
Programa credenciado junto à 
Comissão Nacional de Residência 
Médica ou Título de Especialista em 
Endoscopia ou Cirurgia do Aparelho 
Digestivo ou Coloproctologia ou 
Cirurgia Geral ou Gastroenterologia, 
todos com área de atuação em 
Endoscopia Digestiva, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

 
Cadastro de 

Reserva 

 
Cadastro de 

Reserva 
0 4.661,00 120,00 

Objetiva de 
múltipla escolha 

Médico / 
Gastroenterologis

ta 
 

24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em 
Gastroenterologia em Programa 
credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica ou 
Título de Especialista em 
Gastroenterologia reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

 
Cadastro de 

Reserva 

 
Cadastro de 

Reserva 
0 4.661,00 120,00 

Objetiva de 
múltipla escolha 

Médico / Geriatra 
 

24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Geriatria em 
Programa credenciado junto à 
Comissão Nacional de Residência 
Médica ou Título de Especialista em 
Geriatria, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

 
Cadastro de 

Reserva 

 
Cadastro de 

Reserva 
0 4.661,00 120,00 

Objetiva de 
múltipla escolha 
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Médico / 
Ginecologista 

Obstetra 
24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Ginecologia 
e Obstetrícia em Programa 
credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica ou 
Título de Especialista em Ginecologia 
e Obstetrícia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e Registro Profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

 
04 

04 0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Intensivista 

24 horas 
 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Medicina 
Intensiva ou Clínica Médica ou 
Cirurgia Geral ou Anestesiologia em 
Programa credenciado junto à 
Comissão Nacional de Residência 
Médica ou Título de Especialista em 
Medicina Intensiva ou Clínica Médica 
ou Cirurgia Geral ou Anestesiologia, 
reconhecido pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no Conselho 
Regional de Medicina e registro 
profissional no Conselho Regional de 
Medicina. 

05 04 01 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Neonatologista 

24 horas 
 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em 
Neonatologia em Programa 
credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica ou 
Título de Especialista em 
Neonatologia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registro profissional no Conselho 
Regional de Medicina. 

04 
 

04 0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Neurocirurgião 

24 horas 
 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em 
Neurocirurgia em Programa 
credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica ou 
Título de Especialista em 
Neurocirurgia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registro profissional no Conselho 
Regional de Medicina. 

05 
 04 01 4.661,00 120,00 

Objetiva de 
múltipla escolha 

Médico / 
Oftalmologista 

 
24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em 
Oftalmologia em Programa 
credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica ou 
Título de Especialista em 
Oftalmologia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Ortopedista 

Cirurgião de Mão 
 

24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Ortopedia 
em Programa credenciado junto à 
Comissão Nacional de Residência 
Médica ou Título de Especialista em 
Ortopedia ou Título de Especialista 
em Cirurgia da Mão, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Otorrinolaringolo

gista 
24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 
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 Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em 
Otorrinolaringologia em Programa 
credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica ou 
Título de Especialista em 
Otorrinolaringologia, reconhecido 
pela Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

Médico / Pediatra 24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Pediatria em 
Programa credenciado junto à 
Comissão Nacional de Residência 
Médica ou Título de Especialista em 
Pediatria, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

08 07 01 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Radiologista 

24 horas 
 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Radiologia 
em Programa credenciado junto à 
Comissão Nacional de Residência 
Médica ou Título de Especialista em 
Radiologia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

03 
 
 

03 0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Médico / 
Urologista 

 
24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Medicina, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de conclusão 
de residência médica em Urologia em 
Programa credenciado junto à 
Comissão Nacional de Residência 
Médica ou Título de Especialista em 
Urologia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina e registro profissional no 
Conselho Regional de Medicina. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 4.661,00 120,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Técnico Superior 
de Saúde / 

Assistente Social 
 

30 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Serviço 
Social, reconhecido pelo Ministério 
da Educação e registro profissional 
no Conselho Regional de Serviço 
Social. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 2.810,91 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Técnico Superior 
de Saúde / 

Farmacêutico 
 

30 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Farmácia, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e registro profissional no 
Conselho Regional de Farmácia. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 2.810,91 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Técnico Superior 
de Saúde / 

Farmacêutico 
Bioquímico 

 

30 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em 
Farmácia/Bioquímica, reconhecido 
pelo Ministério da Educação e 
registro profissional no Conselho 
Regional de Farmácia. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 2.810,91 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Técnico Superior 
de Saúde / 

Fisioterapeuta 
Neurológico 

 

30 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Fisioterapia, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de Residência 
Multiprofissional em Saúde ou em 
Área Profissional de Saúde em 
Fisioterapia/ênfase em Terapia 
Intensiva, Urgência e Emergência ou 
Urgência/Trauma ou Saúde da 
Criança, emitido por Programa de 
Residência Multiprofissional em 
Saúde ou em Área Profissional de 
Saúde credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência 
Multiprofissional em Saúde ou Título 
de Especialização em Fisioterapia 
Neurofuncional (carga horária 
mínima de 360h) emitido por 
instituição reconhecida pelo 
Ministério da Educação ou Título de 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 2.810,91 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 
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*PcD = Pessoas com Deficiência 
 

Especialista em Fisioterapia 
Neurofuncional, reconhecido pelo 
Conselho Federal de Fisioterapia e 
de Terapia Ocupacional e registro 
profissional no Conselho Federal de 
Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional. 

Técnico Superior 
de Saúde / 

Fisioterapeuta 
Respiratório 

 

24 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Fisioterapia, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de Residência 
Multiprofissional em Saúde ou em 
Área Profissional de Saúde em 
Fisioterapia/ênfase em Terapia 
Intensiva, Urgência e Emergência ou 
Urgência/Trauma ou Saúde da 
Criança, emitido por Programa de 
Residência Multiprofissional em 
Saúde ou em Área Profissional de 
Saúde credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência 
Multiprofissional em Saúde ou Título 
de Especialização (carga horária 
mínima de 360h) em Fisioterapia 
Respiratória emitido por instituição 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação ou Título de Especialista 
em Fisioterapia Respiratória 
reconhecido pelo Conselho Federal 
de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional e registro profissional 
no Conselho Federal de Fisioterapia 
e de Terapia Ocupacional. 
 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 2.248,73 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

Técnico Superior 
de Saúde / 

Fisioterapeuta 
Respiratório 

 

30 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em Fisioterapia, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação e Certificado de Residência 
Multiprofissional em Saúde ou em 
Área Profissional de Saúde em 
Fisioterapia/ênfase em Terapia 
Intensiva, Urgência e Emergência ou 
Urgência/Trauma ou Saúde da 
Criança, emitido por Programa de 
Residência Multiprofissional em 
Saúde ou em Área Profissional de 
Saúde credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência 
Multiprofissional em Saúde ou Título 
de Especialização (carga horária 
mínima de 360h) em Fisioterapia 
Respiratória emitido por instituição 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação ou Título de Especialista 
em Fisioterapia Respiratória 
reconhecido pelo Conselho Federal 
de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional e registro profissional 
no Conselho Federal de Fisioterapia 
e de Terapia Ocupacional. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 2.810,91 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 

 
Técnico Superior 

de Saúde / 
Fonoaudiólogo 

30 h 

Diploma, devidamente registrado, de 
curso de graduação em 
Fonoaudiologia, reconhecido pelo 
Ministério da Educação e Certificado 
de Residência Multiprofissional em 
Saúde ou em Área Profissional de 
Saúde em Fonoaudiologia/ênfase em 
Terapia Intensiva, Urgência e 
Emergência ou Urgência/Trauma ou 
Saúde da Criança, emitido por 
Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde ou em 
Área Profissional de Saúde 
credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência 
Multiprofissional em Saúde ou Título 
de Especialização (carga horária 
mínima de 360h) em Motricidade 
Orofacial ou Disfagia ou Hospitalar 
emitido por instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação ou 
Título de Especialista em Motricidade 
Orofacial ou Disfagia ou 
Neurofuncional reconhecido pelo 
Conselho Federal de Fonoaudiologia 
e registro profissional no Conselho 
Regional de Fonoaudiologia. 

Cadastro de 
Reserva 

Cadastro de 
Reserva 

0 2.810,91 90,00 
Objetiva de 

múltipla escolha 
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(1) O vencimento base poderá ser acrescido de abonos de acordo com os cargos e a classificação das unidades em que venha a laborar. O valor do 
abono será alterado caso o servidor seja realocado à Unidade com Classificação Legal diferente da anterior.  
 
(2) A Classificação da Unidade para recebimento do abono, bem como os valores associados a ele, poderão sofrer alterações por força de 
mudanças na Legislação.” 
 
5 – O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta Retificação. 
 
6 – Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2015. 
 
 
 

 
Paula Martins 

Superintendente do Hospital Municipal Odilon Behrens 
 


