RESOLUÇÃO N. 02/2022

Altera o Anexo II da Resolução n.º 01/2022, que
instituiu a Resolução de Cargos e Salários do
Consórcio Intermunicipal de Saúde 08 de Abril.

Art. 1º O Anexo II da Resolução n.º 01/2022, referente aos cargos de profissionais
médicos, passa a viger com a seguinte redação:

CARGO: MÉDICO ANESTESISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta a pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;

IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
atendendo em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado, cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela
Coordenação e Direção do CON08;
VI – Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado, participar quando solicitado de Comissões necessárias à
Instituição.

CARGO: MÉDICO AUDITOR
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atuar na área de Auditoria no âmbito de atuação do CON08, realizando
auditorias do tipo: analítica, operativa e de denúncia;
II - Desenvolver ações de rotinas e especiais através de programação elaborada
ou situações que assim as determinem;
III - Executar atividades de planejamento, supervisão, fiscalização, informação e
controle, atuando junto às pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços
do CON08.

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, visitas clínicas aos pacientes internados nas
enfermarias com evolução e prescrições descritas em prontuário médico,
resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI - Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;
V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição;

X - Realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e
eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro
pré e pós-operatório dos pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes;
XI - Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;
V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;

VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição;
X - Realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e
eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro
pré e pós-operatório dos pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes;
XI - Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 18
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;

V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;

V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;

V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO GASTROENROLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;

V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO GENERALISTA ATENÇÃO BÁSICA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
VAGAS: 36
SALÁRIO: R$ 13.800,00
FUNÇÕES:
I - Promover e prestar atendimento à saúde do indivíduo, família e comunidade;
II - Prestar atendimento básico de saúde, de forma integral a cada membro da
família, identificando as condições de risco para a saúde do indivíduo, sendo que
o atendimento integral à população poderá ser contínuo no domicílio e/ou
estabelecimentos de assistência à saúde;
III - Participar do planejamento das ações de saúde da comunidade atendida,
integrando-se ao SUS e realizando ações Inter setoriais, integrado com os outros
níveis de atenção à saúde nos municípios consorciados e buscando maior
resolutividade;

IV - Realizar atividades educativas, como reuniões, seminários, conferências e
atividades de prevenção no contexto da saúde pública, em locais discutidos e
estabelecidos pelo CON08;
V - Realizar atividades administrativas vinculadas ao Programa de Saúde da
Família, tais como a alimentação dos sistemas de informação em saúde;
VI - Participar das atividades de educação continuada e educação em serviço;
VII - Prestar supervisão técnica na sua área de competência;
VIII - Desenvolver e coordenar grupos específicos de pacientes, definidos pelo
CON08;
IX - Desenvolver ações programáticas definidas pelos Municípios Consorciados
aos quais estiverem vinculados e por sua Coordenação do Programa de Saúde
da Família;
X - Realizar visitas domiciliares, de acordo com o número estabelecido.

CARGO: MÉDICO GERIATRA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO NEFROLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA ADULTO
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA INFANTIL
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO PEDIATRA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 24 horas semanais
VAGAS: 24
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO PROCTOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO RENEUMATOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;

II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO REGULADOR - SAMU
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 24 horas semanais
VAGAS: 14
SALÁRIO: R$ 9.000,00
FUNÇÕES:
I - Exercer a regulação médica do sistema sob sua jurisdição;
II - Julgar e decidir sobre a gravidade de um caso que lhe está sendo comunicado
por rádio ou telefone, estabelecendo uma gravidade presumida;

III - Enviar os recursos necessários ao atendimento, considerando necessidades
e ofertas disponíveis; monitorar e orientar o atendimento no local da situação de
urgência;
IV - Definir e acionar o serviço de destino do paciente informando-o sobre as
condições e previsão de chegada do mesmo, sugerindo os meios necessários
ao seu acolhimento;
V - Julgar necessidade ou não do envio de meios móveis de atenção;
VI - Registrar, sistematicamente, os dados das regulações e missões;
VII - Submeter-se a capacitação específica e habilitação formal para a função de
regulador;
VIII - Participar de programa de educação continuada para suas tarefas;
IX - Atuar como porta voz, em situações de interesse público;
X - Conhecer a rede de serviços da região;
XI - Manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao
sistema;
XII - Prestar assistência direta aos pacientes no ambiente pré-hospitalar quando
indicado;
XIII - Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo
programa de educação continuada do serviço;
XIV - Garantir a continuidade de atenção médica ao paciente grave até a sua
recepção, por outro médico nos serviços de urgência.

CARGO: MÉDICO SOCORRISTA - SAMU
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 24 horas semanais

VAGAS: 35
SALÁRIO: R$ 9.000,00
FUNÇÕES:
I - Exercer a regulação médica do sistema;
II - Conhecer a rede de serviços da região;
III - Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios
disponíveis para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência,
checando periodicamente sua capacidade operacional;
IV - Recepção dos chamados de auxílio, análise da demanda, classificação em
prioridades de atendimento, seleção de meios para atendimento (melhor
resposta), acompanhamento do atendimento local, determinação do local de
destino do paciente, orientação telefônica;
V - Manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao
sistema;
VI - Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado,
realizando os atos médicos possíveis e necessários ao nível pré-hospitalar;
VII - Exercer o controle operacional da equipe assistencial;
VIII - Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos inerentes à sua
profissão;
IX - Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa
de educação continuada do serviço;
X - Obedecer às normas técnicas vigentes no serviço;
XI - Preencher os documentos inerentes à atividade do médico regulador e de
assistência pré-hospitalar;
XII - Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a sua
recepção por outro médico nos serviços de urgência;

XIII - Obedecer ao Código de Ética Médica.

CARGO: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;

VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO UROLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 20 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 6.900,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;

VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO ANESTESISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta a pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
atendendo em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado, cumprimento das rotinas administrativas estabelecidas pela
Coordenação e Direção do CON08;

VI – Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado, participar quando solicitado de Comissões necessárias à
Instituição.

CARGO: MÉDICO AUDITOR
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atuar na área de Auditoria no âmbito de atuação do CON08, realizando
auditorias do tipo: analítica, operativa e de denúncia;
II - Desenvolver ações de rotinas e especiais através de programação elaborada
ou situações que assim as determinem;
III - Executar atividades de planejamento, supervisão, fiscalização, informação e
controle, atuando junto às pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços
do CON08.

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00

FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, visitas clínicas aos pacientes internados nas
enfermarias com evolução e prescrições descritas em prontuário médico,
resposta à pareceres especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário,
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI - Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecimento às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:

I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;
V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição;
X - Realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e
eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro
pré e pós-operatório dos pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes;
XI - Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.

CARGO: MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe

CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;
V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição;
X - Realizar procedimentos cirúrgicos em nível ambulatorial, emergencial e
eletivo, de pequeno, médio e grande porte, devendo acompanhar todo o quadro
pré e pós-operatório dos pacientes, e revisões ambulatoriais subsequentes;
XI - Exercer funções de coordenação, encarregado e chefia quando designado.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 18
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;
V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;
V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;
V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO GASTROENROLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento no serviço de Emergência, visitas
clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com evolução e prescrições
descritas em prontuário médico, resposta a pareceres especializados solicitados
por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário;
V - Atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior
imediato daquele setor;
VI - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VII – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VIII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
IX - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO GERIATRA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO NEFROLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA ADULTO
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO NEUROLOGISTA INFANTIL
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO PEDIATRA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO PNEUMOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO PROCTOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO RADIOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO RENEUMATOLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

CARGO: MÉDICO UROLOGISTA
REQUISITOS: Curso superior completo com especialização na área de atuação
e registro no órgão de classe
CARGA HORÁRIA: 10 horas semanais
VAGAS: 6
SALÁRIO: R$ 3.450,00
FUNÇÕES:
I - Atendimento ambulatorial, atendimento em regime de plantão no serviço de
Emergência, visitas clínicas aos pacientes internados nas enfermarias com
evolução e prescrições descritas em prontuário médico, resposta à pareceres
especializados solicitados por outras clínicas;
II - Interpretação de exames complementares desde básicos aos de alta
complexidade;
III - Realização de emissão de laudos de exames complementares inerentes à
sua especialização médica;
IV - Participar de escalas de sobreavisos das clínicas, quando necessário, para
atendimento em caráter de emergência, quando acionado pelo superior imediato
daquele setor;
V - Exercer todas as atividades inerentes à especialidade e ao emprego que for
designado;
VI – Cumprir as rotinas administrativas estabelecidas pela Coordenação e
Direção do CON08;
VII - Comparecer às reuniões técnico-científicas de rotina e administrativas
quando convocado;
VIII - Participar quando solicitado de Comissões necessárias à Instituição.

Art. 2º Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Art. 3º Esta alteração entra em vigor a partir do dia 01 de julho de 2022.

Mogi Mirim, 22 de junho de 2022.
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