
 
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 

 

3º TERMO DE RETIFICAÇÃO 

O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BHERENS, no uso de suas atribuições, resolve RETIFICAR o Edital 

01/2019, do Concurso Público destinado a prover vagas para o provimento dos cargos públicos efetivos de Agente de Administração, 

Técnico de Serviços de Saúde, Técnico de Nível Médio, Analista de Políticas Públicas, Técnico Superior de Saúde, Médico, Enfermeiro e 

Cirurgião Dentista, descritos no Plano de Carreira do Hospital Metropolitano Odilon Behrens – HOB, instituído pela Lei nº 9.154, de 12 de 

janeiro de 2006, da forma disposta abaixo: 

                                                                 
          I – Das Retificações:       
 
2. DOS CARGOS 
 
2.3 (...) 
 

Onde se lê: 

ITEM ESPECIALIDADE 

VAGAS 
VENCIMENTO 

BASE (R$) 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE/ 
PRÉ-REQUISITO 

REGIME DE 
CONTRATAÇÃO 

INSCRIÇÃO 
(R$) TOTAL PPP PPD AC 

CARGO: MÉDICO 

021 MEDICO DO TRABALHO 0 0 * 0 R$ 5.139,80 24 horas 

Curso Superior completo em 
Medicina reconhecido pelo MEC 
e Residência Médica em 
Medicina do Trabalho 
reconhecida pelo MEC ou Título 
de Especialista em Medicina do 
Trabalho emitido pela AMB, 
habilitação legal para o exercício 
da profissão e registro no órgão 
de classe. 

Estatutário R$ 120,00 

023 ENDOSCOPISTA 0 0 * 0 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 Endoscopia ou Cirurgia do 
Aparelho Digestivo ou 
Coloproctologia ou 
Gastroenterologia, todos com 
área de atuação em Endoscopia 
Digestiva, em Programa 
1edenciado 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 
inclusive da especialidade 
médica exigida. 

Estatutário R$ 120,00 

025 NEUROPEDIATRA 0 0 * 0 R$ 5.139,80 24 horas 

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

Estatutário R$ 120,00 



Educação e Certificado de 
conclusão de residência médica 
em Neuropediatria em Programa 
1edenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica 
ou Título de Especialista em 
Neuropediatria, reconhecido 
pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina 
inclusive da especialidade 
médica exigida. 

033 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 
1edenciado 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 

034 NUTRÓLOGO 0 0 * 0 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 Nutrologia em Programa 
1edenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica 
ou Título de Especialista em 
Nutrologia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional 
de Medicina inclusive da 
especialidade médica exigida. 

Estatutário R$ 120,00 

044 PSIQUIATRA 0 0 * 0 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 Psiquiatria em Programa 
1edenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica 
ou Título de Especialista em 
Psiquiatria, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional 
de Medicina inclusive da 
especialidade médica exigida. 

Estatutário R$ 120,00 

 

Leia-se: 
 

ITEM ESPECIALIDADE 

VAGAS 
VENCIMENTO 

BASE (R$) 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

ESCOLARIDADE/ 
PRÉ-REQUISITO 

REGIME DE 
CONTRATAÇÃO 

INSCRIÇÃO 
(R$) TOTAL PPP PPD AC 

CARGO: MÉDICO 

021 MEDICO DO TRABALHO 1 0 * 1 R$ 5.139,80 24 horas 

Curso Superior completo em 
Medicina reconhecido pelo MEC 
e Residência Médica em 
Medicina do Trabalho 

Estatutário R$ 120,00 



reconhecida pelo MEC ou Título 
de Especialista em Medicina do 
Trabalho emitido pela AMB, 
habilitação legal para o exercício 
da profissão e registro no órgão 
de classe. 

023 ENDOSCOPISTA 1 0 * 1 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 Endoscopia ou Cirurgia do 
Aparelho Digestivo ou 
Coloproctologia ou 
Gastroenterologia, todos com 
área de atuação em Endoscopia 
Digestiva, em Programa 
1edenciado 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 
inclusive da especialidade 
médica exigida. 

Estatutário R$ 120,00 

025 NEUROPEDIATRA 1 0 * 1 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 Neuropediatria em Programa 
1edenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica 
ou Título de Especialista em 
Neuropediatria, reconhecido 
pela Associação Médica 
Brasileira e registrado no 
Conselho Regional de Medicina 
inclusive da especialidade 
médica exigida. 

Estatutário R$ 120,00 

033 CLINICO GERAL 46 09 5 32 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 
1edenciado 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 

034 NUTRÓLOGO 1 0 * 1 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 Nutrologia em Programa 
1edenciado junto à Comissão 

Estatutário R$ 120,00 



Nacional de Residência Médica 
ou Título de Especialista em 
Nutrologia, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional 
de Medicina inclusive da 
especialidade médica exigida. 

044 PSIQUIATRA 1 0 * 1 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 Psiquiatria em Programa 
1edenciado junto à Comissão 
Nacional de Residência Médica 
ou Título de Especialista em 
Psiquiatria, reconhecido pela 
Associação Médica Brasileira e 
registrado no Conselho Regional 
de Medicina inclusive da 
especialidade médica exigida. 

Estatutário R$ 120,00 

 

 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê:  

 

3.18. Poderá solicitar isenção na taxa de inscrição o cidadão amparado pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 15.352, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013), devendo 
ser seguido ao menos um dos critérios que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico, que 
será comprovado por meio de indicação no Número de Identificação Social NIS,apresentar declaração de que está desempregado – não possui 
vínculo empregatício na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, vínculo estatutário estabelecido com entidades ou instituições 
municipais, estaduais ou federais, nem exerce atividade legalmente reconhecida como autônoma). Os dados serão enviados para análise da 
veracidade para o órgão gestor do CadÚnico, devendo atender cumulativamente os seguintes requisitos:  
a) Informar seu Número de Identificação Social (NIS) válido no ato da inscrição;  
b) Ter sido incluído no Cadastro há pelo menos 45 dias;  
c) Que o NIS informado seja do candidato e esteja cadastrado (não excluído);  
d) Que o candidato tenha incluído ou atualizado seu cadastro há menos de 48 meses;  
e) Os dados deverão ser informados no ato da inscrição e devem ser idênticos aos constantes no CadÚnico, sendo o candidato o único responsável 
pelas informações prestadas;  
f)Pedidos de recurso somente serão analisados se enviados com anexo do “Comprovante de Cadastramento” do CadÚnico, caso o comprovante não 
seja anexado ao recurso o mesmo será automaticamente indeferido. 
 

 
Leia-se: 
 

3.18  A isenção da taxa de inscrição poderá ser requeridas pelos candidatos, nos termos do Decreto Municipal nº 15.352/2013, devendo ser seguido 
ao menos um dos critérios abaixo: 
a) Estar o candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, disciplinado pelo Decreto Federal no 6.135, 
de 26 de junho de 2007, sendo a comprovação feita através da indicação do Número de Identificação Social – NIS; 
b) O candidato apresentar Declaração de que está desempregado, ou seja, de que não possui vínculo empregatício na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS, vínculo estatutário estabelecido com entidades ou instituições municipais, estaduais ou federais, nem exerce atividade 
legalmente reconhecida como autônoma. 
3.18.1. No caso do critério estabelecido na alínea “a” do item 3.18, os dados serão enviados para análise da veracidade para o órgão gestor do 
CadÚnico, devendo atender cumulativamente os seguintes requisitos:  
a) Informar seu Número de Identificação Social (NIS) válido no ato da inscrição; b) Ter sido incluído no Cadastro há pelo menos 45 dias; c) Que o 
NIS informado seja do candidato e esteja cadastrado (não excluído); d) Que o candidato tenha incluído ou atualizado seu cadastro há menos de 48 
meses; e) Os dados deverão ser informados no ato da inscrição e devem ser idênticos aos constantes no CadÚnico, sendo o candidato o único 
responsável pelas informações prestadas; f)Pedidos de recurso somente serão analisados se enviados com anexo do “Comprovante de 
Cadastramento” do CadÚnico, caso o comprovante não seja anexado ao recurso o mesmo será automaticamente indeferido. 
3.18.2. O candidato deverá apresentar declaração objetiva, informando que se encontra desempregado, com a fotocópia da CTPS (da folha de 
identificação e das folhas em que constarem os contratos de trabalho, mesmo sem nenhum registro). A declaração falsa ou inexata, bem como a 
apresentação de documentos falsos, determinarão a nulidade do requerimento de isenção da taxa de inscrição, sem prejuízo de outros efeitos, 
inclusive na esfera penal. 
 
 

7 – DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPD 



 

Onde se lê: 

7.5 - A ordem de convocação dos candidatos PPD dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser destinada a pessoas com deficiência será a 5ª 
vaga, a 2ª vaga será a 11ª vaga, a 3ª vaga será a 21ª vaga, a 4ª vaga será a 31ª vaga, e assim sucessivamente. 

 
Leia-se:  

 
7.5 A ordem de convocação dos candidatos PPD dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser destinada a pessoas com deficiência será a 5ª vaga, 

a 2ª vaga será a 15ª vaga, a 3ª vaga será a 25ª vaga, a 4ª vaga será a 35ª vaga, e assim sucessivamente. 
 

14 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Onde se lê: 

 

14.8 O Cadastro Reserva será formado por candidatos aprovados excedentes à disponibilidade de vagas atuais. 
 

Leia-se: 

14.8 O Cadastro Reserva será formado por candidatos aprovados excedentes à disponibilidade de vagas atuais, sendo observada também a cota 
para PPP e PPD, conforme estabelecido em legislação. 

 

II –  Da Observação  

 

As retificações contidas na presente Errata somente surtirão efeito após a reabertura do certame. 

 

Publique-se. 

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2020. 

 
 
 

DANILO BORGES MATIAS 
SUPERINTENDENTE 

HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS 


