
 
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

 
EDITAL Nº 001/2019 - PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – DOM, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019 

 
ERRATA Nº 002 (*) 

 
2. DOS CARGOS 
 
2.3 (...) 
 

ITEM ONDE SE LÊ:  LEIA-SE 

 
001 

 
Especialidade: Agente Administrativo 
 

 
Especialidade: Agente de Administração 

 
 
 
 
 

002 

 
Escolaridade/Pré-requisito: Certificado, 
devidamente registrado, e 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; registro profissional 
no respectivo Conselho de Classe. 
 

 
Escolaridade/Pré-requisito: Curso técnico de 
nível médio, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, com habilitação legal para o exercício 
da profissão. 

 
 
 
 

003 

 
Escolaridade/Pré-requisito: Certificado, 
devidamente registrado, e conclusão de 
curso de ensino médio, emitido por instituição 
educacional autorizada pela Secretaria 
Estadual de Educação; certificado de 
conclusão de curso Técnico em Nutrição e 
Dietética, emitido por instituição educacional 
autorizada pela Secretaria Estadual de 
Educação; registro profissional no respectivo 
Conselho de Classe. 
 

 
Escolaridade/Pré-requisito: Curso técnico de 
nível médio, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, com habilitação legal para o exercício 
da profissão. 

 
 
 
 

004 

 
Escolaridade/Pré-requisito: Certificado, 
devidamente registrado, e conclusão de 
curso de ensino médio, emitido por instituição 
educacional autorizada pela Secretaria 
Estadual de Educação; certificado de 
conclusão de curso Técnico em Radiologia, 
emitido por instituição educacional autorizada 
pela Secretaria Estadual de Educação; 
registro profissional no respectivo Conselho 
de Classe. 
 

 
Escolaridade/Pré-requisito: Curso técnico de 
nível médio, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, com habilitação legal para o exercício 
da profissão. 

 
 

 
005 

 
Especialidade: Técnico em Laboratório 
Escolaridade/Pré-requisito: Certificado, 
devidamente registrado, e 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; registro profissional no respectivo 

 
 
 
 
Especialidade: Técnico em Patologia Clínica 
Escolaridade/Pré-requisito: Curso Técnico de 
nível médio, reconhecido pelo Ministério da 
Educação, com habilitação Legal para o 
exercício da profissão. 



Conselho de Classe. 
 

 
 
 
 

006 

 
Escolaridade/Pré-requisito: Certificado, 
devidamente registrado, e 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; 
registro profissional no respectivo Conselho 
de Classe. 
 

 
 
 
 
Escolaridade/Pré-requisito: Curso Técnico 
completo e habilitação Legal para o exercício da 
profissão. 

 
 
 
 

007 

 
Escolaridade/Pré-requisito: Certificado, 
devidamente registrado, e conclusão de 
curso de ensino médio, emitido por instituição 
educacional autorizada pela Secretaria 
Estadual de Educação; certificado de 
conclusão de curso Técnico em Segurança 
do Trabalho, emitido por instituição 
educacional autorizada pela Secretaria 
Estadual de Educação; registro profissional 
no respectivo Conselho de Classe. 
 

 
 
 
Escolaridade/Pré-requisito: Curso Técnico 
completo e Habilitação Legal para o exercício da 
profissão.  

 
 

049 

 
Cirurgião dentista/odontologia geral: 
escolaridade/pré-requisito: Curso superior 
completo em odontologia e Inscrição no 
Conselho Regional de Odontologia (CRO). 
 

 
Cirurgião dentista/odontologia geral: 
escolaridade/pré-requisito: Curso superior 
completo em odontologia e habilitação legal para 
o exercício da profissão. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.13. 
 

ONDE SE LÊ: 
 

LEIA-SE: 

 
O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição 
não será devolvido em hipótese alguma, salvo em 
caso de cancelamento do certame por conveniência 
da Administração Pública. 

 
3.13. O valor referente ao pagamento da taxa de 
inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 
salvo em caso de cancelamento do certame por 
conveniência da Administração Pública, suspensão, 
adiamento das provas ou outras situações 
inesperadas, exclusão de cargo oferecido, bem como 
indeferimento das inscrições. 
3.13.1. Nas hipóteses previstas no subitem anterior, o 
candidato deverá requerer a restituição da taxa de 
inscrição por meio do preenchimento, assinatura e 
entrega do formulário que será disponibilizado no 
endereço eletrônico www.dedalusconcursos.com.br. 
3.13.2. O formulário de restituição da taxa de inscrição 
estará disponível em até 5 (cinco) dias úteis:  
a) após a publicação do Ato de cancelamento do 
certame por conveniência da Administração Pública, 
suspensão, adiamento das provas ou outras situações 
inesperadas, exclusão de cargo oferecido, bem como 
indeferimento das inscrições. 
3.13.3. No formulário, o candidato deverá informar os 
seguintes dados para obter a restituição da taxa de 
inscrição:  
a) nome completo, número da identidade e da 
inscrição do candidato;  



b) nome e número do banco, nome e número da 
agência com dígito, número da conta bancária com 
dígito e CPF do titular da conta;  
c) números de telefones, com código de área, para 
eventual contato.  
3.13.4. Para validade da solicitação de restituição o 
envio do formulário deve seguir os seguintes prazos:  
a) em até 30 (trinta) dias após o ato que ensejou o 
cancelamento do certame por conveniência da 
Administração Pública, suspensão, adiamento das 
provas ou outras situações inesperadas, exclusão de 
cargo oferecido, bem como indeferimento das 
inscrições. 
3.13.5. A restituição da taxa de inscrição será realizada 
e processada nos 30 (trinta) dias corridos seguintes ao 
término do prazo fixado no subitem anterior por meio 
de depósito bancário na conta indicada no respectivo 
formulário de restituição.  
3.13.6. O valor a ser restituído ao candidato será 
corrigido monetariamente pela variação do Índice 
Geral de Preços do Mercado - IGPM desde a data do 
pagamento da inscrição até a data da efetiva 
restituição 
 

 
3.14. 
 

ONDE SE LÊ: 
 

LEIA-SE: 

 
A empresa Dédalus Concursos não se responsabiliza 
por solicitação de inscrição não concluída por motivo 
de ordem técnica dos computadores, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como quaisquer outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados ou conclusão 
da  inscrição. 

 
A empresa Dédalus Concursos não se responsabiliza 
por solicitação de inscrição não concluída por motivos 
a ela não imputáveis, tais como de ordem técnica dos 
computadores, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como quaisquer outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados ou conclusão da  inscrição. 
 

 
7. PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA – PPD 
 
7.2. 
 

ONDE SE LÊ: 
 

LEIA-SE: 

 
7.2. Serão reservados 10% (dez por cento) do total 
das vagas oferecidas em cada certame às pessoas 
com deficiência. Na hipótese de quantitativo 
fracionado para o número de vagas reservadas a 
candidatos com deficiência, esse será aumentado 
para o primeiro número inteiro subsequente, em caso 
de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou 
diminuído para número inteiro imediatamente inferior, 
em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos). 
 

 
7.2. Serão reservados 10% (dez por cento) do total 
das vagas oferecidas em cada certame às pessoas 
com deficiência. Na hipótese de quantitativo fracionado 
para o número de vagas reservadas a candidatos com 
deficiência, esse será aumentado para o primeiro 
número inteiro subsequente, em caso de fração igual 
ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para 
número inteiro imediatamente inferior, em caso de 
fração menor que 0,5 (cinco décimos), desde que não 
ultrapasse o limite mínimo de 5% (cinco por cento) e 
máximo de 20% (vinte por cento) das vagas oferecias, 
nos termos da jurisprudência do STF (MS 26.310, DJ 
de 31-10-2007 e RE 408.727-AgR, DJE de 08-10-
2010), c/c § 2º do artigo 5º da Lei 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, aplicado subsidiariamente. 
 

 
 



13. DA CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO 
 
Subitem 13.5 
 

ONDE SE LÊ: 
 

LEIA-SE: 

 
13.5  - A não apresentação de qualquer dos 
documentos abaixo, implicará na impossibilidade de 
admissão, sendo o candidato considerado 
desclassificado do concurso público: 
a) Se solteiro, Certidão de Nascimento - (original e 
cópia); 
b) Se casado, Certidão de Casamento e CPF do 
Cônjuge – (original e cópia); 
c) Cédula de Identidade - (original e cópia); 
d) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - (original e 
cópia); 
e) Título de Eleitor com comprovante de votação na 
última eleição, dos dois turnos, quando houver ou 
Certidão de Quitação Eleitoral pelo tribunal regional 
eleitoral (original e cópia); 
f) Certificado de Reservista ou certificado de 
Alistamento Militar constando a dispensa – Apenas 
para o sexo masculino (até 45 anos) – (01 cópia); 
g) Identidade Profissional - registro no órgão de 
classe - (ex. COREN, CRM, OAB, etc.), quando 
exigido - (original e cópia); 
h) Comprovante de escolaridade exigido para o 
cargo (Histórico Escolar, Certificado de Conclusão e 
Diploma) - (original e cópia); 
i) Certificado de Especialização - (se exigido para 
o cargo) - (original e cópia); 
j) Declaração de Acúmulo de Cargos - apenas 
para os cargo permitidos pela Constituição Federal 
(original); 
k)  Manifestação favorável da Corregedoria Geral 
do Município mediante apuração dos fatos 
declarados pelo candidato no “Boletim de Funções e 
Atividades – BFA”; 
l) Declaração, de próprio punho, de que não é 
aposentado por invalidez; 
m) Laudo médico atestando a aptidão física e 
mental do candidato, conforme estabelecido pelo 
Decreto nº 16.907, de 16 de maio de 2018 e 
regulamentos posteriores;  
n) Comprovante de abertura de conta bancária ou 
cópia do cartão. O tipo de conta deverá ser "Conta-
Salário" e a instituição bancária será indicada pelo 
HOB no momento de sua nomeação." 
o) I - Certidão de antecedentes criminais, das 
cidades da Jurisdição onde reside:  
a) da Justiça Federal;  
b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;  
c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os 
candidatos do sexo feminino;  
d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, 
inclusive para os candidatos do sexo feminino;  
II- certidão de antecedentes criminais da Justiça 
Eleitoral.    
p) Comprovante de endereço atualizado (com data 
inferior a 90 dias), preferencialmente, em nome do 
candidato – (original e cópia); 
q) Documento com número do Programa de 

 
13.5 - A não apresentação de qualquer dos 
documentos abaixo, implicará na impossibilidade de 
admissão, sendo o candidato considerado 
desclassificado do concurso público: 
a) Se solteiro, Certidão de Nascimento - (original e 
cópia); 
b) Se casado, Certidão de Casamento e CPF do 
Cônjuge – (original e cópia); 
c) Cédula de Identidade - (original e cópia); 
d) Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - (original e 
cópia); 
e) Título de Eleitor com comprovante de votação na 
última eleição, dos dois turnos, quando houver ou 
Certidão de Quitação Eleitoral pelo tribunal regional 
eleitoral (original e cópia); 
f) Certificado de Reservista ou certificado de 
Alistamento Militar constando a dispensa – Apenas 
para o sexo masculino (até 45 anos) – (01 cópia); 
g) Identidade Profissional - registro no órgão de 
classe - (ex. COREN, CRM, OAB, etc.), quando 
exigido - (original e cópia); 
h) Comprovante de escolaridade exigido para o 
cargo (Histórico Escolar, Certificado de Conclusão e 
Diploma) - (original e cópia); 
i) Certificado de Especialização - (se exigido para o 
cargo) - (original e cópia); 
j) Declaração de Acúmulo de Cargos - apenas para 
os cargo permitidos pela Constituição Federal 
(original); 
k)  Declaração, de próprio punho, de que não é 
aposentado por invalidez; 
l) Laudo médico atestando a aptidão física e mental 
do candidato, conforme estabelecido pelo Decreto nº 
16.907, de 16 de maio de 2018 e regulamentos 
posteriores;  
m) Comprovante de abertura de conta bancária ou 
cópia do cartão. O tipo de conta deverá ser "Conta-
Salário" e a instituição bancária será indicada pelo 
HOB no momento de sua nomeação."   
n) Comprovante de endereço atualizado (com data 
inferior a 90 dias), preferencialmente, em nome do 
candidato – (original e cópia); 
 



Integração Social – PIS ou Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, caso 
seja cadastrado; 
r) Filhos até 18 anos e dependentes no imposto de 
renda apresentar documento que comprove o grau 
de parentes e CPF. (original e cópia); 
 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.4. Subitem excluído. 
 
ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS: 
 

ONDE SE LÊ:  LEIA-SE:  

 
Técnico em Laboratório 
 

 
Técnico em Patologia Clínica 

 
Farmacêutico Hospitalar 
 

 
Farmacêutico 

 
Engenheiro Clínico: Cumprir as atividades previstas na 
Resolução 218, de 29 de Junho de 1973 do Conselho 
Federal Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no que 
for afeto à sua área de atuação, para o perfeito 
gerenciamento de tecnologia de Saúde, conforme 
determina a RDC – ANVISA Nº63/2011;orientar a 
comissão de licitação na elaboração de editais para a 
aquisição de equipamentos e contratação de serviços 
externos, analisando as cláusulas, especificações e 
garantias para resguardar os direitos do HOB; 
responder tecnicamente pelo trabalho perante o 
Conselho Profissional da classe.  
 

 
Engenheiro Clínico:  projetar, calcular, orçar, dirigir, 
especificar e fiscalizar as obras de manutenção e 
expansão do HOB; realizar vistorias, elaborar laudos 
de avaliação de imóveis e emitir pareceres; prestar 
assistência às obras em execução no tocante à mão-
de-obra e ao fornecimento do material; fazer 
contatos com fornecedores sobre orçamento, preços 
e prazos de entrega; elaborar estimativas de custos; 
manter sob estrito controle o funcionamento das 
instalações elétricas e hidráulicas, visando preservar 
a segurança do prédio do HOB; orientar a comissão 
de licitação na elaboração de editais para a 
aquisição de equipamentos e contratação de 
serviços externos, analisando as cláusulas, 
especificações e garantias para resguardar os 
direitos do HOB; responder tecnicamente pelo 
trabalho perante o Conselho Profissional da classe. 
 

 
 

(*) Republicada por sair com incorreção na data de 07/02/2020 
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