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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Macieira, inscrita no CNPJ: 95.992.020/0001-00, situada na Rua José 

Augusto Royer, 133, Macieira - SC, Centro, em razão: 

Considerando pedido de exoneração do médio clínico geral do município no dia 06/09/2019; 

Considerando que não existe concurso público ativo para o cargo de médico; 

Considerando a desistência dos candidatos na Chamada Pública 003/2019; 

Considerando urgência na regulação do SISREG e conforme solicitação da Secretaria de Saúde; 

Realizaremos uma Chamada Pública em caráter excepcional, até que o novo Edital de Processo 

Seletivo / Concurso Público seja realizado. 

 

TORNA PÚBLICO: 

O presente Edital de Chamada Pública, para interessados em inscrever-se, para assumir vaga com a 

respectiva carga horária de: 

 Médico Clínico Geral – 40 horas – das 8h às 12h e das 13h às 17h 

o Vencimento R$ 20.982,25 

 

Local: Secretaria Municipal de Saúde de Macieira 

Endereço: Rua Dona Maria Mendes, nº 153 – Centro – Macieira/SC  

Data: 11/03/2020 a 16/03/2020 

Horário: das 08h30min às 11h30min, das 13h30min às 16h30min. 

 

A) CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS:  

1º - Comprovação de conclusão de curso de Graduação e/ou declaração de conclusão em Medicina; 

 

B) CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

1º - Será classificado em ordem de prioridade, o candidato que tiver maior tempo de serviço 

(comprovado) na área; 

2º - Caso persista o empate nos critérios apontados acima, o desempate será em favor de quem tiver a 

maior idade. 

 

 

DA CONTRATAÇÃO: 

Para assumir os cargos citados acima, os classificados chamados pela Secretaria de Saúde deverão 

apresentar-se na mesma, no dia 16 de março de 2020, com os seguintes documentos: 

Comprovante de endereço ( validade 60 dias); 

Cópia CPF, RG e título eleitoral; 

Cópia carteira de trabalho (PIS/PASEP, NUMERO, SERIE E DATA DE EMISSÃO); 

Laudo de saúde; 
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Declaração de não acumulo de cargo; 

Declaração de bens; 

Consulta de qualificação cadastral; 

Foto 3x4; 

Certidão de filhos menores de idade; 

Registro profissional quando for o caso; 

CNH quando for o caso; 

Certidão de antecedentes criminais; 

Certidão justiça eleitoral; 

Termo de posse quando for o caso; 

Conta em banco para deposito de salário (SICOOB Macieira); 

Formulário E-social. 

 

Macieira/SC, 11 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Zelir Citadin 

Prefeito Municipal 

 


