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ERRATA 001 
 

Vimos pelo presente apontar a correção que deve ser promovida na leitura do texto do edital do Concurso 
Público nº 001/2019 do HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS – HOB/MG, publicado no endereço 
eletrônico desta empresa, publicando-se nesta data, a ERRATA que segue do Edital. 

 
 Portanto: 
 
 

1.  No Item 2 Dos Cargos: 
 
 
   - Onde se lê: 

 
 

11 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO / 

RADIOPROTEÇÃO 
1 0 * 1 R$ 4.334,03 40 horas 

Curso Superior completo de 
Engenharia ou Física ou 
Tecnólogo em Radiologia com 
especialização em Radio 
Proteção, realizado em instituição 
reconhecida pelo MEC, com 
Habilitação legal para o exercício 
da profissão. 

Estatutário R$90,00 

 
 
  - Leia-se: 
 
 

11 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO / 

RADIOPROTEÇÃO 
1 0 * 1 R$ 4.334,03 40 horas 

Curso superior completo, com 
especialização em Radio-proteção 
com habilitação legal para 
o exercício da profissão. 

Estatutário R$90,00 

 
 

 
  - Onde se lê: 
 

13 FARMACÊUTICO  1 0 * 1 R$ 3.099,66 30 horas 

Curso superior completo em 
Farmácia reconhecido pelo MEC; 
Pós graduação em farmácia 
hospitalar com carga horária de 
no mínimo 400 horas ou titulo de 
especialista em farmácia 
hospitalar ou clinica com 
habilitação legal para o exercício 
da profissão. 

Estatutário R$90,00 

 

 
  - Leia-se: 
 

13 FARMACÊUTICO  1 0 * 1 R$ 3.099,66 30 horas 

Curso superior completo em 
Farmácia reconhecido pelo MEC e 
habilitação legal para o exercício 
da profissão. 

Estatutário R$90,00 

 
 
 
 
  - Onde se lê: 
 

 

14 
FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO 
1 0 * 1 R$ 3.099,66 30 horas 

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 

Estatutário R$90,00 
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Educação e Certificado emitido 
pela Instituição de Ensino em que 
obteve o título de Biomédico e a 
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. 

 
 
 

  - Leia-se: 
 

  

14 
FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO 
1 0 * 1 R$ 3.099,66 30 horas 

Curso superior completo em 
Bioquímica reconhecido pelo MEC 
e habilitação legal para o exercício 
da profissão. 

Estatutário R$90,00 

 
 

 

 
 

   - Onde se lê: 
 

 

15 FONOAUDIÓLOGO 1 0 * 1 R$ 3.099,66 30 horas 

Diploma de curso de graduação 
em Fonoaudiologia reconhecido 
pelo Ministério da Educação e 
registro no conselho regional de 
fonoaudiologia e Certificado de 
Residência Multiprofissional em 
Área Profissional de Saúde em 
Fonoaudiologia (ênfase em 
Terapia Intensiva, Urgência e 
Emergência ou Urgência/Trauma 
ou Saúde da Criança), emitidos 
por Programa de Residência 
Credenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência 
Multiprofissional em Saúde ou 
Certificado de Especialização 
(carga horária mínima de 360h) 
em Motricidade Orofacial ou 
Disfagia ou Fonoaudiologia 
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. 

Estatutário R$90,00 

 
 
 

   - Leia-se: 
 

 

15 FONOAUDIÓLOGO 1 0 * 1 R$ 3.099,66 30 horas 

Curso superior completo em 
Fonoaudiologia reconhecido pelo 
MEC e habilitação legal para o 
exercício da profissão. 

Estatutário R$90,00 

 
    
 
- Onde se lê: 
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031 CLINICO GERAL 56 11 6 39 R$ 5.139,80 24 horas 

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 inclusive da 
especialidade médica exigida. 

Estatutário R$ 120,00 

 
 
 

  

   - Leia-se: 
 

031 CLINICO GERAL 56 11 6 39 R$ 5.139,80 24 horas 

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

Estatutário R$ 120,00 

 
 
 

 
  - Onde se lê: 

 

047 ENFERMEIRO OBSTETRA 1 0 * 1 R$ 2.420,90 24 horas 

Curso Superior completo em 

Enfermagem reconhecido pelo 
Ministério da Educação e  pós 
graduação em obstetrícia com no 
mínimo 360 horas e 20 partos 
realizados ou  residência em 
Obstetrícia , habilitação legal para 
o exercício da profissão e registro 
no órgão de classe. 

Estatutário R$ 120,00 

 
 

  - Leia-se: 
 

047 ENFERMEIRO OBSTETRA 1 0 * 1 R$ 2.479,73 24 horas 

Curso Superior completo em 
Enfermagem reconhecido pelo 
Ministério da Educação e  pós 
graduação em obstetrícia com no 
mínimo 360 horas e 20 partos 
realizados ou  residência em 
Obstetrícia , habilitação legal para 
o exercício da profissão e registro 

no órgão de classe. 

Estatutário R$ 120,00 

 
 

 

    

2.  No ANEXO II: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
   
   - Onde se lê: 
  
SEGURANÇA DO TRABALHO RÁDIO-PROTEÇÃO  
Curso superior completo, com especialização em Radio-proteção para o exercício da profissão. coordenar e controlar o monitoramento das fontes radioativas; 
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elaborar plano de emergência para controle de fontes radioativas; coordenar e controlar as dosimetrias recebidas pelos profissionais da área com incidência de 
radiação; elaborar programas de atividades para a área de Radiologia e as diretrizes e políticas definidas pela Superintendência e Diretorias; responder 
tecnicamente pelo trabalho perante o Conselho Profissional da classe. Coordenar técnicos e tecnólogos de radiologia em acordo com a gerência do setor. 
Elaborar escalas. Auxiliar no gerenciamento (compra/manutenção)dos equipamentos de radiodiagnóstico e processamento das imagens radiológicas e 
processos relativos à radioproteção 
 

   - Leia-se: 
 

SEGURANÇA DO TRABALHO RÁDIO-PROTEÇÃO  
Equipamento de proteção Individual (EPI) e coletiva (EPC). RISCOS AMBIENTAIS: (Físico, Químico, Biológico, Acidentes). PERICULOSIDADE X 
INSALUBRIDADE. Controle e monitoramento das fontes radioativas; Conhecimento das normas regulamentadoras. Prevenção de acidentes do trabalho. 
Responsabilidades do empregador, prepostos e empregados e contratados pela prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e meio ambiente, face as 
legislações vigentes. . Técnicas de obtenção, processamento e envio de imagens radiológicas (CR e DR) e tomográficas. Uso do contraste na radiologia. 
Fluxograma técnico-administrativo: registro e identificação do paciente, realização de escalas. Ética profissional.  
 
 

 
 - Onde se lê: 
    
MÉDICO RADIOLOGISTA  
Residência Médica em Radiologia concluída credenciada pelo Ministério da Educação –MEC ou titulação em radiologia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem e no mínimo, 02 (dois) anos de experiência em radiologia, com capacitação para realização de exames de  tomografia e 
angitomografia, ultrassonografia em medicina interna e pediatria. Realização de exames na sala de exames e na beiro do leito. Digitação dos laudos. Ética 
profissional. 

 
   - Leia-se: 
 
MÉDICO RADIOLOGISTA  
Radiologia em clinica médica adulto e pediátrica (torácica, abdominal, urológica cardíaca) e ortopédica. Ultrassonografia em medicina interna adulto e 
pediátrico (abdome, pelve, cervical, músculo-esquelética, partes moles e tórax). Uso do Doppler. Tomografia computadorizada e angiotomografia de todos os 
segmentos do corpo em pacientes adultos e pediátricos. Medicina nuclear. Ressonância magnética. Uso de contraste. Proteção radiológica e efeitos da 
radiação. Análise crítica da decisão, interpretação e escolha dos exames de ecocardiografia, confrontando com outros exames de imagem e com a correlação 
clínica dos pacientes. Ética profissional. 
 

 
   - Onde se lê: 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA  
Radioproteção. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. Conhecimentos técnicos sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia 
incluindo CR,DR, TC.O uso de contrastes. Fluxograma técnico-administrativo:Registro e identificação do paciente Encaminhamento de imagens para 
arquivamento. Conduta ética dos profissionais da área de Radiologia. (Ética Profissional). 

 

   - Leia-se: 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA  
Radioproteção. Princípios básicos e monitorização pessoal e ambiental. Conhecimentos técnicos sobre operacionabilidade de equipamentos em radiologia 
incluindo CR, DR, TC, angiotomografia, arco cirúrgico e RM. O uso de contrastes. Fluxograma técnico-administrativo: Registro e identificação do paciente. 
Encaminhamento de imagens para arquivamento. Conduta ética dos profissionais da área de Radiologia. (Ética Profissional). 

 
 
 
  - Onde se lê: 
 
MÉDICO ECOGRAFISTA  
Conhecimentos necessários: técnicas e modalidades: modo M, modo bidimensional, Doppler de fluxo sanguíneo convencional e tecidual, ecocardiograma 
transtorácico, sob estresse, com contraste, transesofágico e tridimensional; saber suas indicações, contraindicações, limitações e complicações. B - 
Interpretação de exames transtorácicos de adultos e de congênitos, ecocardiografia de estresse, ecocardiografia transesofágica, ecocardiografia 
intraoperatória, ecocardiografia no suporte de procedimentos transcateter, ecocardiografia de urgência, e exames de ultrassom vasculares básicos, como 
estudo Doppler de carótidas e vertebrais. Análise crítica da decisão, interpretação e escolha dos exames de ecocardiografia, confrontando com outros exames 
de imagem e com a correlação clínica dos pacientes. Ética profissional. 

 

   - Leia-se: 
 
MÉDICO ECOGRAFISTA  
Técnicas e modalidades: modo M, modo bidimensional, Doppler de fluxo sanguíneo convencional e tecidual, ecocardiograma transtorácico, sob estresse, com 
contraste, transesofágico e tridimensional; saber suas indicações, contraindicações, limitações e complicações. Interpretação de exames transtorácicos de 
adultos, ecocardiografia de estresse, ecocardiografia transesofágica, ecocardiografia de urgência, e exames de ultrassom vasculares básicos, como estudo 
Doppler de carótidas e vertebrais. Análise crítica da decisão, interpretação e escolha dos exames de ecocardiografia, confrontando com outros exames de 
imagem e com a correlação clínica dos pacientes. Ética profissional. 
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  - Onde se lê: 
 
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO  
Anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e periférico. Semiologia e exame físico neurológico. Doença cerebrovascular: isquemia e hemorragia. 
Tumores do SNC. Epilepsia: etiopatogenia, classificação internacional, tratamento medicamentoso, estado de mal convulsivo. Hipertensão intracraniana. 
Doenças desmielinizantes. Síndromes miastênicas. Diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico. Doenças infecciosas e parasitárias do SNC. Preenchimento 
da declaração de óbito. Cefaleia. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. 

 
 
 

   - Leia-se: 
 
MÉDICO NEUROCIRURGIÃO  
Anatomia do sistema nervoso central e periférico; Semiologia Neurológica; Acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos; Acidentes vasculares cerebrais 
isquêmicos; Hemorragia subaracnóidea espontânea; Indicações cirúrgicas no AVC isquêmico; Hidrocefalia; Mielomeningocele; Traumatismo cranioencefálico; 
Traumatismo raquimedular; Hipertensão intracraniana; Tumores cerebrais; Tumores da hipófise. Doenças infecciosas e parasitárias do SNC; Interpretação de 
exames de Neuroimagem - tomografia e ressonância magnética de crânio e de coluna. Ética profissional. 

 
 

 
  - Onde se lê: 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA  
Anatomia do sistema nervoso central e periférico; Semiologia Neurológica; Acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos; Acidentes vasculares cerebrais 
isquêmicos; Hemorragia subaracnóidea espontânea; Indicações cirúrgicas no AVC isquêmico; Hidrocefalia; Mielomeningocele;Traumatismo cranioencefálico; 
Traumatismo raquimedular; Hipertensão intracraniana; Tumores cerebrais; Tumores da hipófise. Doenças infecciosas e parasitárias do SNC; Interpretação de 
exames de Neuroimagem - tomografia e ressonância magnética de crânio e de coluna.Ética profissional. 
 

- Leia-se: 
 
MÉDICO NEUROLOGISTA  
Anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e periférico. Semiologia e exame físico neurológico. Doença cerebrovascular: isquemia e hemorragia. 
Tumores do SNC. Epilepsia: etiopatogenia, classificação internacional, tratamento medicamentoso, estado de mal convulsivo. Hipertensão intracraniana. 
Doenças desmielinizantes. Síndromes miastênicas. Diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico. Doenças infecciosas e parasitárias do SNC. Preenchimento 
da declaração de óbito. Cefaleia. Ética Profissional: Legislação referente à profissão. 

 
 
 

  
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2019. 
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