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ADITIVO AO EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2020 – JANEIRO DE 2020. 

 

O Conselho de Administração da Unimed Maceió – CONAD, por seu Presidente, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Aditivo ao Edital nº 01/2020 

– PROCESSO SELETIVO DE MÉDICOS COOPERADOS PARA ADMISSÃO NO CORPO CLÍNICO 

DO SERVIÇO PRÓPRIO DO HOSPITAL UNIMED MACEIÓ, o qual resolve: 

 

I – ACRESCER as seguintes alterações às cláusulas do Edital, as quais passarão a 

ter a seguinte redação: 

1. DAS VAGAS: 

1.1. O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 17 (dezessete) vagas 

por médicos cooperados, exclusivamente definidas para atender a demanda do Hospital 

Unimed Maceió, a qual deve ser distribuída conforme a Tabela de Vaga abaixo: 

 

Código Cargo Especialidade Área de 
Atuação 

Quantidade 
de Vagas 

Carga Horária 

01 Médico Plantonista Clínica Médica Urgência e 
Emergência 

04 Variável/Ferista 

02 Médico Plantonista Ortopedia Urgência e 
Emergência 

02 Variável/Ferista 

03 Médico Plantonista Pediatria Urgência e 
Emergência 

03 Variável/Ferista 

04 Médico 
Plantonista/Sobreaviso 

Cirurgia 
Pediátrica 

Assistir 
paciente 
cirúrgico 
pediátrico do 
Hospital 
Unimed - 
Cirúrgica 

04 Variável/Ferista 

05 Médico Plantonista Medicina 
Intensiva 

UTI Neonatal 02 Variável/Ferista 

06 Médico Plantonista Medicina 
Intensiva/ 
Medicina 
Intensiva 
Pediátrica 

UTI 
Pediátrica 

02 Variável/Ferista 

 

1.3.Os candidatos que concorrerem ao cargo de médico plantonista da UTI Pediátrica, 

na especialidade de medicina intensiva e/ou área de atuação de medicina intensiva 
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pediátrica, obrigatoriamente, terão que comprovar, no ato da inscrição, experiência de 

no mínimo 2 (dois) anos de atuação em UTI pediátrica. 

 

2. DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO: 

2.1. O médico cooperado, para participar como candidato ao cargo disposto neste 

Edital, deverá comprovar o preenchimento dos requisitos abaixo estabelecidos: 

[...] 

f)  Ter  experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos de atuação em UTI pediátrica, para o 

cargo de médico plantonista, na especialidade de medicina intensiva e/ou área de 

atuação de medicina intensiva pediátrica.  

 

3. INSCRIÇÕES: 

3.4. Somente serão aceitas inscrições dos médicos que possuam as seguintes 

especialidades: clínica médica, ortopedia, pediatria, cirurgia pediátrica e medicina 

intensiva e área de atuação de medicina intensiva pediátrica. 

[...] 

3.13. Relação dos Documentos, conforme ANEXO I deste Edital: 

[...] 

g) Comprovante de que possui experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos de atuação em 

UTI pediátrica, para os candidatos que concorrerem ao cargo de médico plantonista da 

UTI pediátrica, cuja especialidade seja medicina intensiva e/ou área de atuação de 

medicina intensiva pediátrica. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO: 

[...] 

4.2.1. Serão avaliados somente os títulos relacionados às especialidades de clínica 

médica, ortopedia, pediatria, cirurgia pediátrica e medicina intensiva e os títulos 

relacionados à área de atuação de medicina intensiva pediátrica com a qual o candidato 

pretende concorrer no certame e que foi declarada pelo médico cooperado no 

momento da inscrição, a qual será utilizada para participar da seleção, assim como os 
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títulos ou certificados relacionados à comprovação de experiência profissional das 

respectivas especialidades. 

 

ANEXO I 

 
PROCESSO SELETIVO DE MÉDICOS COOPERADOS PARA ADMISSÃO NO CORPO CLÍNICO DO 

SERVIÇO PRÓPRIO DO HOSPITAL UNIMED MACEIÓ. 

EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2020 – JANEIRO DE 2020 

 

GRUPO DE ATIVIDADES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PONTUAÇÃO 

 
 
 
ATIVIDADE ACADÊMICA 

Residência Médica (mínimo de 2 (dois) anos 
reconhecida pela CNRM ou pelo MEC) na 
especialidade ou área de atuação de inscrição; 

40 (quarenta) pontos. 
 

Título de Especialista, na especialidade ou área 
de atuação de inscrição, concedido pela 
Sociedade de Especialidade filiada à Associação 
Médica Brasileira (AMB) e RQE – Registro de 
Qualificação de Especialista, registrado no 
Conselho Regional de Medicina. 
 

40 (quarenta) pontos. 
  

Residência Médica (com carga horária igual à 
da Residência Médica reconhecida pela 
CNRM/MEC) concedida pela Sociedade da 
Especialidade, na especialidade ou área de 
atuação de inscrição; 

30 (trinta) pontos. 
  

ATIVIDADE PROFISSIONAL 
 

Tempo de exercício profissional na 
especialidade ou área de atuação com a qual 
está concorrendo no presente Processo de 
Seleção;  

1 (um) ponto por ano, 
até o máximo de 20 
(vinte) pontos. 

 
 
 
 
 
ATIVIDADE CIENTÍFICA  

Certificado de participação (como palestrante 
ou ouvinte) em congressos regionais, nacionais 
ou internacionais, na especialidade com a qual 
está concorrendo no presente Processo de 
Seleção nos últimos 10 (dez) anos, podendo 
apresentar até 10 (dez) certificados. Será 
computado apenas um Certificado por 
Congresso, mesmo que o candidato obtenha 
mais de um certificado pela participação como 
ouvinte e/ou palestrante no mesmo 
Congresso. 

1 (um) ponto por 
certificado, até o máximo 
de 10 (dez) pontos. 

OUTROS Cursos de treinamentos práticos (BLS, ACLS, 
ATLS ou FCCS). 

10 (dez) pontos por 
certificado, até o máximo 
de 40 (quarenta) pontos. 
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II – Mantêm-se inalteradas as demais disposições do Edital nº 01/2020 não 

expressamente modificadas por este Aditivo. 

 

Maceió, 27 de janeiro de 2020. 

 

 

Daniel de Macedo Veras 
Presidente 


