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 Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos 

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – CEP 39401-002 

 

ATA DA 3ª SESSÃO REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA N° 011/14 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (artigos 196 a 

200); Lei Federal n° 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências); Lei Federal n° 8.080/1990 

(Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências). 

 
 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Credenciamento de entidades públicas e privadas, com e sem fins 
lucrativos, prestadoras de serviços de atenção à saúde – hospitais e clínicas – a fim de atender a 
demanda dos serviços assistenciais médico-hospitalares em média e alta complexidade, por 
intermédio de ações de regulação do acesso realizadas pelo Complexo Regulador deste 
Município.  
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de março do ano de 2015, na sala central de Licitações, com 
sede á Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 10h10min 
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pelo decreto nº 3.172 
de 05 de maio de 2014, com o objetivo de abrir os envelopes da Entidade PRONTOSOCOR DE 
MONTES CLAROS LTDA que manifestou interesse em participar da referida Chamada Pública, 
conforme item 7.2.2 do edital. Compôs a mesa, a qual passou a contar com as seguintes pessoas: 
Nilma Silva Antunes - Presidente da C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva - Secretário da C.P.L.J,  
Karen Daniela Magalhães de Castro - Membro da C.P.L.J. Convidamos também para compor a 
mesa os senhores(as) Jose Pedro Fonseca Netto, Fernando Borborema Caires, Bruno Pinheiro de 
Carvalho, Adriana Inácia Paculdino Ferreira, Wanessa Moura Silva, e Alzira Pereira Santos, 
membros da Comissão Técnica nomeada através da Portaria nº 01/2015 de 12/01/2015. 
Presentes na sessão os Senhores: Ronaldo José dos Santos, portador do CPF nº 095.550.056-72, 
representando o PRONTOSOCOR DE MONTES CLAROS LTDA., Geraldo Edson Souza Guerra 
Júnior, portador do CPF nº 046.152.356-66, representando o NÚCLEO DE ATENÇÃO Á SAÚDE 
E PRÁTICAS PROFISSIONALIZANTES- NASPP, Ramiro Márcio Fernandes Araújo, portador do 
CPF nº 042.335.626-76 representando CENTRO MÉDICO VIVER, Alessandra Aparecida Ferreira 
Niza portadora do CPF nº 044.672.576-59, representando CRISTALINO EMPREENDIMENTOS 
OFTALMOLÓGICOS LTDA, Júnior Pereira Lima, portador do CPF nº 931.100.816-87 
representando FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS, Carlos José Almeida Lima, 
portador do CPF nº 367.834.806-82 representando IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS 
MERCÊS DE MONTES CLAROS. Não compareceram representantes das proponentes ÂMBAR 
SAÙDE, UNIVERSIDADE EST. DE MONTES CLAROS/ HOSP. UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE 
FARIA e FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO. Declarada aberta a sessão 
pública, a Sra. Presidente apresentou as pastas com todos os documentos devidamente 
numeradas e rubricadas pelos representantes, pela Comissão Técnica e por todos os membros da 
Comissão Permanente de Licitação e julgamento. Após análise e conferência dos documentos da  
proponente PRONTOSOCOR DE MONTES CLAROS LTDA, foi verificado o seguinte: apresentou 
apenas o protocolo referente ao item 8.6.1 (alvará vigilância Sanitária) e não apresentou copias 
dos contratos de cessão de credito conforme item 8.6.5. A Comissão Permanente de Licitação e 
Julgamento concede ao proponente acima citado o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir 

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

RESOLUÇÃO Nº 04, de 10 de março de 2.015.

Concede Medalha de Mérito Esportivo �
Antônio Manoel Dias.

A Câmara Municipal de Montes Claros -  MG
aprovou e por seu Presidente, promulga a seguinte
Resolução:

Art. 1º  - Fica outorgada ao Senhor Eliechiton
Leopoldo Bastos Santos, a Medalha de Mérito
Esportivo � Antônio Manoel Dias� , traduzindo o
reconhecimento desta Casa Legislativa pelos
relevantes serviços prestados ao nosso Município,
contribuindo sobremaneira para o incentivo e
desenvolvimento do esporte em Montes Claros e
Norte de Minas.

Art. 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Câmara Municipal de Montes Claros, 11 de março
de 2.015.

Vereador -  José Marcos Martins de Freit as
Presidente da Câmara

Vereador -  Cláudio Ribeiro Prates
1º Secretário

PORTARIA Nº 074/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o  disposto nas Resoluções nº 15
de 31 de agosto/99, nº 24 de 18 de abril de 2002,
nº 125 de 12 de dezembro de 2006, Leis nº 3002/
02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/05, 3.520/06, 3.718/
07, 3.906/08, 4.461/11, 4.745/15 deste Legislativo
e demais legislações em vigor, RESOLVE:

Artigo 1º  Alterar a estrutura do gabinete da
Presidência, vereador José Marcos Martins de
Freitas, conforme descrito a seguir: 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-57, 66 pontos; 01 cargo
de Assessor Parlamentar G-51, 60 pontos; 01 cargo

de Assessor Parlamentar G-47, 56 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos;
11 cargos de Assessor Parlamentar G-31, 40
pontos. Total de pontos: 672.
Artigo  2º  -  Nomear, a partir do dia 12 (doze) de
março de 2015, para exercer, em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, nível G-31, 40

pontos, ocupando vaga existente no gabinete do
mesmo vereador, o senhor Antonio Augusto Lima.
Artigo 3º  -  Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, o servidor ora
nomeado será exonerado tão logo expire o mandato
do vereador que o indicou, ou a qualquer tempo,
por ato da Presidência deste Legislativo.

Artigo 4º  - A presente portaria entra em vigor na
data de sua publicação no lugar de costume.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros,17 de março
de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara
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 Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos 

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – CEP 39401-002 

 

desta data para regularizar todos os documentos acima citados, que deverá ser entregues à 
Comissão de Licitação na sala 225, 2º andar, na sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros.  
Visto que o prazo dado para apresentação de documentos citados conforme Ata de sessão 
Pública realizada em 05 (cinco) de março de 2015, aos licitantes: CRISTALINO 
EMPREENDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES 
CLAROS/ HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA, FUNDAÇÃO DE SAÚDE 
DILSON DE QUADROS GODINHO, NÚCLEO DE ATENÇÃO Á SAÚDE E PRÁTICAS 
PROFISSIONALIZANTES- NASPP, IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE 
MONTES CLAROS, CENTRO MÉDICO VIVER , ÂMBAR SAÚDE e FUNDAÇÃO HOSPITALAR 
DE MONTES CLAROS, onde todos apresentaram os documentos pendentes, ficando assim os 
proponentes acima citados credenciados e habilitados, com exceção do PRONTOSOCOR DE 
MONTES CLAROS LTDA, que devera apresentar a documentação citada acima. Conforme item 
7.2 do edital consta que outros interessados poderão encaminhar na forma prevista deste edital a 
documentação necessária para ingressar no credenciamento, enquanto perdurar a vigência do 
mesmo. A referida ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada 
mais havendo a tratar, eu Diosmar Soares da Silva lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 16 (dezesseis) dias do mês de março 
do ano de 2015. 
  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
 
_____________________                                                                          ____________________ 
Nilma Silva Antunes                                                                                       Diosmar Soares da Silva 
Presidente – CPLJ                                                                                          Secretário - CPLJ     
  
                                   

________________________ 
Karen Daniela Magalhães de Castro 

Membro – CPLJ 
 
Comissão Técnica: 
 
______________________                                      __________________________     
Bruno Pinheiro de Carvalho                                     Adriana Inácia Paculdino Ferreira  
 
 
_____________________                                          _____________________ 
Wanessa Moura Silva                                                      Alzira Pereira Santos 
 
 
_______________________                                      _________________________ 
Jose Pedro Fonseca Netto                                            Fernando Borborema Caris 
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Licitantes: 
 
_________________________________________ 
NÚCLEO DE ATENÇÃO Á SAÚDE E PRÁTICAS PROFISSIONALIZANTES- NASPP 
Geraldo Edson Souza Guerra Júnior 
CPF nº 046.152.356-66 
 
_____________________________________________________ 
CRISTALINO EMPREENDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA 
Alessandra Aparecida Ferreira Niza 
CPF: 044.672.576-59 
 
 
 __________________________________ 
CENTRO MÉDICO VIVER 
Ramiro Márcio Fernandes Araújo 
CPF nº 042.335.626-76 
 
_______________________________________ 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS 
Júnior Pereira Lima 
CPF nº 931.100.816-87 
 
 
________________________________________________ 
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS 
Carlos José Almeida Lima, 
CPF nº 367.834.806-82 
 
 
_________________________________________ 
PRONTOSOCOR DE MONTES CLAROS LTDA 
Ronaldo José dos Santos  
CPF nº 095.550.056-72 
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EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSIT O E
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS - MCTRANS

EDITAL Nº 001/2.015

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO DO TRABALHO DA
EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSIT O E

TRANSPORTES DE MONTES CLAROS - MCTRANS

A Presidenta da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de
Montes Claros - MCTrans, no uso da atribuição que lhe confere o Estatuto Social da MCTrans, Decreto
Municipal nº 2.625 de 17 de julho de 2.009, com fundamento no art. 37, inciso IX da Constituição Federal,
no  § 4º, do Decreto Municipal nº 3.051 de 31 de julho de 2013, e,

CONSIDERANDO que o Concurso Público 01/2.014 não houve aprovados para o cargo de Médico do
Trabalho, sendo tal cargo imprescindível para o andamento dos trabalhos da MCTrans, em especial o
setor de gratuidade que necessit a do médico p ara realização das perícias p ara concessão do
benefício e julgamento de recursos contra o indeferimento do pedido de gratuidade;

CONSIDERANDO que a MCTrans já iniciou os trabalhos e estudos necessários para realização de um
novo Concurso Público na MCTrans, onde será novamente disponibilizada a vaga em questão;

Torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado p ara contrat ação temporária de Médico
do Trabalho, nos seguintes termos:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de Servidor na função de MÉDICO DO
TRABALHO  para contratação por tempo determinado pelo prazo de 06 (seis) meses , prorrogáveis por
igual período por conveniência da Administração,  nos termos do Estatuto Social da MCTrans, Decreto
Municipal nº 2.625 de 17 de julho de 2.009, Decreto Municipal 3.146 de 21 de fevereiro de 2.014, com
fundamento no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, no  § 4º, do Decreto Municipal nº 3.051 de 31 de
julho de 2.013.
1.2 O presente processo seletivo será realizado pela Comissão Especial do Processo Simplificado
constituída por ato da Presidenta da MCTrans;
1.3 O resultado final será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros e no
Quadro de Avisos da MCTrans, situada à Praça Presidente Tancredo Neves S/N, Terminal Rodoviário,
bairro Canelas, nesta cidade de Montes Claros �  MG, podendo também ser publicado no sítio da MCTrans:
www.mctransonline.com.br.
1.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital e na legislação supracitada, não cabendo, portanto, alegação de
desconhecimento;
1.5 À pessoa deficiente fica assegurado o direito de candidatar-se no presente processo simplificado
desde que a deficiência de que é portadora não seja incompatível com as atribuições do cargo.
1.6 O Processo Seletivo Simplificado não se constitui em concurso público de provas ou de provas e
títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República de 1988, e nem a este se
equipara para quaisquer fins ou efeitos.
1.7 O chamamento dos candidatos obedecerá estritamente à ordem de classificação.
1.8 O contrato por prazo determinado extinguir-se-á:
1.8.1 -  pelo término do prazo contratual, após completar 06 (seis) meses de serviço efetivo;
1.8.2 -  por iniciativa da administração pública;
1.8.3 -  por iniciativa do contratado.

2 - DAS INSCRIÇÕES:

2.1 Condições Gerais p ara a inscrição:

2.1.1 Poderão se inscrever somente candidatos brasileiros natos ou naturalizados, com idade mínima de
18 (dezoito) anos e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.
2.1.2 Ter formação escolar conforme exigência do cargo.
2.1.3 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópia dos seguintes documentos:
2.1.3.1 Carteira de Identidade;
2.1.3.2 Titulo eleitoral e comprovante de votação da última eleição;
2.1.3.3 Comprovante de quitação do Serviço Militar (para homens);
2.1.3.4 CPF;
2.1.3.5 Comprovante de Residência;
2.1.3.6 Comprovar a escolaridade mínima exigida;
2.1.3.7 Atestado de Antecedentes Criminais;
2.1.3.8 Currículo Vitae devidamente preenchido juntamente com as cópias dos documentos que
comprovem a formação escolar e a experiência profissional;
2.1.3.9 Inscrição no CRM e Registro no Ministério do Trabalho e Emprego como Médico do Trabalho.
2.1.4 As inscrições deverão ser feitas pelo próprio candidato ou por procuração simples, com firma
reconhecida em Cartório. O Procurador deverá apresentar sua carteira de identidade e entregar a cópia
da mesma juntamente com a procuração.
2.1.5 Toda a Documentação deverá ser entrega em envelope lacrado, contendo identificação do candidato
com nome completo e cargo desejado. No ato da entrega do currículo não serão verificados os
comprovantes das condições da participação. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade
do candidato.
2.1.6 O candidato portador de deficiência deverá apresentar no ato da inscrição o laudo médico atestando
a deficiência de que é portador, com expressa referência ao respectivo código do CID - Classificação
Internacional de Doenças, conforme determina o inciso IV, do artigo 2º, da Lei 14.715/2.004. Não será
permitida a entrega de documentos após o período das inscrições.
2.1.7 Só serão avaliados os currículos entregues no período estipulado para as inscrições.
2.1.8 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, não cabendo, portanto, alegação de desconhecimento.

2.2 PERÍODO DE INSCRIÇÃO:

2.2.1 AS INCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS DO DIA 18 (DEZOITO) AO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE
MARÇO DE 2.015, exclusivamente na sede da MCTrans, situada à Praça Presidente Tancredo Neves S/
N, Terminal Rodoviário, bairro Canelas, nesta cidade de Montes Claros �  MG, no horário de 07h30min
às 17h30min.

3. DA AVALIAÇÃO

3.1 A avaliação dar-se-á mediante somatório dos pontos obtidos na análise conjunta dos itens abaixo, os
quais deverão constar no currículo de forma detalhada:
3.1.1 Formação escolar acima do mínimo exigido para o cargo.
3.1.2 Experiência profissional, devidamente comprovada, com apresentação da CTPS ou declaração em
papel timbrado do empregador anterior.
3.1.2.1 Serão pontuados apenas as experiências informadas pelo candidato no currículo, no ato da
inscrição, para a função a qual deseja concorrer.
3.1.3 Não serão consideradas frações de ano ou tempo arredondado para pontuação das experiências
informadas no Processo Seletivo Simplificado.

FICHA DE AVALIAÇÃO: MÉDICO DO TRABALHO

Curso Superior em Medicina e registro como Médico do Trabalho junto ao Ministério do Trabalho, com 2
(dois) anos de experiência comprovada na profissão. Obrigatório
Especialização na área (por certificado, título apresentado) 2,0

4. DA CLASSIFICAÇÃO

4.1 A pontuação final dos candidatos consistirá no somatório de pontos alcançados no item anterior;

4.2 Os candidatos classificados serão convocados obedecendo à ordem decrescente de classificação,
ou seja, iniciando com o que obtiver maior pontuação para o de menor pontuação.

4.3 Na classificação final, entre candidatos com igual número de pontuação, serão fatores de desempate:
4.3.1 Maior pontuação na experiência profissional;
4.3.2 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso;

5. DA CONVOCAÇÃO/CONTRATAÇÃO

5.1 A convocação para contratação dar-se-á por meio desta MCTrans e de acordo com a conveniência e
oportunidade administrativa, obedecendo a ordem classificatória.
5.2 O candidato deverá se apresentar para assinatura do contrato, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis após a convocação, sob pena de ser remanejado para o final da lista dos aprovados no referido
Processo.

5.3 A contratação e o exercício da função dependerão da comprovação das seguintes condições:
5.3.1 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completados até a data da contratação;
5.3.2 Estar quites com a Justiça Eleitoral, Receita Federal e Serviço Militar;
5.3.3 Não ocupar cargo público, exceto os previstos no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal,
quando houver compatibilidade de horários.

5.4 Não poderá ser contratado o candidato:
5.4.1 Aposentado do serviço público, salvo o disposto na exceção do art. 37, § 10º da Constituição da
República;

5.5 Os contratados serão lotados de acordo com as necessidades da MCTrans.

6. DO RESULTADO

6.1 O resultado do presente processo seletivo simplificado será homologado pela Presidenta da MCTrans
e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros e no Quadro de Avisos da MCTrans,
na ordem de classificação e contendo a pontuação de cada candidato, podendo ser também publicado
no sítio da MCTrans: www.mctransonline.com.br.

7. DA CONTRATAÇÂO

7.1 O contrato de direito administrativo a ser firmado terá vigência de 06 (seis) meses, podendo ser
prorrogado por igual período, por necessidade da MCTrans.
7.1.2 As contratações celebradas com base no presente Processo Seletivo obedecerão, quanto ao mais,
às disposições constantes na legislação pertinente.
7.2 O contrato administrativo poderá ser rescindido antes do término do prazo, por interesse da
Administração.
7.3 Os (as) candidatos (as) selecionados (as) deverão comparecer na sede da MCTrans,  munidos de
original e cópia dos seguintes documentos:
7.3.1 Carteira de Identidade (RG)
7.3.2 Cadastro de Pessoa Física (CPF)
7.3.3 Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição ou quitação eleitoral
7.3.4 Comprovante de quitação das obrigações militares (no caso de candidatos do sexo masculino)
7.3.5 Comprovante de escolaridade (diploma, certificado ou documento comprobatório equivalente)~
7.3.6 Comprovante de residência recente (conta de água, energia elétrica ou telefone)~
7.3.7 Número de registro no PIS/PASEP (caso possua)
7.3.8 01 (Uma) foto 3x4 (recente)
7.3.9 CTPS -  Carteira de Trabalho e Previdência Social;
7.3.10 Certidão de Nascimento ou de Casamento
7.3.11 Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 21 anos ou, se estudante, até 24 anos de idade
7.3.12 Resultado de Inspeção médica, comprovando a aptidão física e mental.
7.4. No ato da contratação o candidato deverá assinar Declaração de inexistência de fatos impeditivos
para contratar com a Administração Pública Municipal, em obediência às vedações quanto ao acúmulo
de cargos e funções públicas.
7.4.1 Declaração de Inexistência de Vínculo com a Administração Pública por Contrato Temporário.
7.4.2 Declaração de Acúmulos de Cargos e Funções.
7.5 O não comparecimento no local e data mencionados exclui automaticamente o candidato do certame.
7.6 A jornada de trabalho semanal é de 10 (dez) horas , nos termos do Decreto Municipal nº 3.146 de 21
de fevereiro de 2014.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

8.1 A presente seleção terá validade de 06 (seis) meses, a contar da data de homologação podendo ser
prorrogada por igual período.

8.2 Poderá ser formalizado recurso à Comissão Especial designada pela Presidente da MCTrans no
prazo de 02 (dois) dias corridos após a divulgação do resultado.

8.3 Os casos não previstos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão do Processo Simplificado
desta MCTrans.

8.4 Ao inscrever-se o candidato afirma estar ciente de todo o conteúdo deste edital e de que todas as
exigências nele contidas deverão ser cumpridas, responsabilizando-se pela veracidade das informações
prestadas.

8.5 A não observância dos prazos e a inexatidão das informações ou a constatação, mesmo que posterior,
de irregularidades nos documentos, eliminarão o candidato deste Processo.

8.6 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todas as publicações referentes ao Processo
Seletivo Simplificado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros, no Quadro de Avisos da
MCTrans e no site da MCTrans: www.mctransonline.com.br.

8.7 A classificação do candidato no Processo Seletivo Simplificado gera apenas a expectativa de direito
à contratação. É reservado a esta MCTrans o direito de proceder a contratação em número que atenda
aos seus interesses, às suas necessidades e disponibilidade financeira.

8.8 Compõe o presente Edital os seguintes anexos:
8.8.1 Anexo I - Funções, número de vagas, atribuições do Cargo e Remuneração;

8.9 Os casos omissos neste edital serão deliberados pela Comissão Especial do Processo Simplificado.

8.10 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros, MG, 17 de março de 2.015.

Ivana Colen Brandão
President a da MCTrans

MCTrans
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ANEXO I

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES - VAGAS - REMUNERAÇÃO

FUNÇÃO:Médico do T rabalho
ATRIBUIÇÕES- Promover exames médicos informando à empresa o estado de saúde dos empregados;Concluir sobre as causas de patologia, participar e acompanhar as medidas aplicáveis para prevenir
ocorrências semelhantes;- Manter registro de doenças ocupacionais e todos os detalhes necessários a estudos e estatística ou fiscalização por órgãos competentes;- Manter atualizados os registros e emitir
relatórios requeridos pelos órgãos governamentais, entidades de classe e pela empresa;- Pesquisar novos padrões de monitoramento sempre que se fizer necessário;- Executar programas de controle de riscos,
exercidos a partir dos planejamentos de instalações, equipamentos ou processos de trabalhos que devem ser intensificados em todas as fases operacionais, com os recursos disponíveis e de acordo com os planos
estabelecidos;- Ser consultivo e assessor, nos projetos de novas instalações ou modificações de processos operacionais, cabendo-lhe a emissão de instruções e procedimentos com o objetivo de desenvolver o
controle de riscos, seu monitoramento, sua prevenção, além da definição das modalidades de levantamento de risco a serem implantadas;- Manter registros das recomendações originadas dos levantamentos de
riscos e acompanhar o processo de execução;- Executar outras tarefas, à critério do superior imediato(alterado pelo Decreto nº. 2.527/2008);- Realizar perícias médicas em usuários de transporte coletivo urbano
para fins de obtenção da gratuidade de transporte.
HABILITAÇÃO : Curso Superior completo em Medicina, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e registro como Médico do Trabalho junto ao Ministério do Trabalho, com 2 (dois) anos de experiência
comprovada na profissão.
VAGAS: 01
REMUNERAÇÃO:  R$ 2.347,84(Dois mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
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