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SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS – UNIMED MACEIÓ 

EDITAL DE ABERTURA Nº   01/2020 – SETEMBRO. 
 
O Conselho de Administração da UNIMED MACEIÓ torna público que estão abertas as 
inscrições de candidatos ao Processo Seletivo para preenchimento de vagas de 
médicos cooperados da UNIMED MACEIÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para 
atuação na área de abrangência da Cooperativa e estritamente de acordo com as 
Especialidades Médicas, Áreas de Atuação e vagas mencionadas neste Edital: 
 
1 – DAS VAGAS 
O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 95 (noventa e cinco) 
vagas para médicos cooperados, na forma deste Edital, adquirindo os candidatos 
aprovados a qualidade de médicos cooperados, depois de comprovada a possibilidade 
técnica de prestação de serviços por parte da Cooperativa, nos moldes descritos no 
art. 4º do Estatuto Social da Cooperativa e observada a Lei Federal nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, bem como, o Estatuto Social em sua integralidade, para atender às 
necessidades específicas atuais de cooperados para as Especialidades Médicas e/ou 
Áreas de Atuação mencionadas neste Edital e às demandas dos Serviços Próprios da 
Unimed Maceió. 
1.1. A distribuição de vagas por Especialidade Médica e/ou por Área de Atuação é a 
seguinte: 

Código Especialidades Médicas e Áreas de Atuação 
Número de 

Vagas 

1.  Alergia e Imunologia 02 

2.  Cardiologia Pediátrica 02 

3.  Cirurgia da Mão 02 

4.  Cirurgia Geral 02 

5.  Cirurgia Plástica 02 

6.  Clínica Médica 10 

7.  Cirurgia de Cabeça e Pescoço 02 

8.  Cirurgia Oncológica 03 

9.  Medicina Paliativa 04 

10.  Endocrinologia e Metabologia 04 

11.  Endocrinologia Pediátrica 02 

12.  Gastroenterologia Pediátrica 02 

13.  Genética Médica 02 

14.  Geriatria 06 

15.  Ginecologia e Obstetrícia 04 

16.  Hematologia e Hemoterapia 04 
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17.  Hematologia e Hemoterapia Pediátrica 01 

18.  Infectologia 02 

19.  Medicina de Família e Comunidade 04 

20.  Medicina Intensiva 04 

21.  Neurocirurgia 04 

22.  Neurologia 04 

23.  Neurologia Pediátrica 02 

24.  Nutrologia  02 

25.  Nutrologia Pediátrica 02 

26.  Oftalmologia 02 

27.  Otorrinolaringologia 02 

28.  Pneumologia 02 

29.  Psiquiatria 06 

30.  Reumatologia Pediátrica 02 

31.  Urologia 03 

 TOTAL 95 

 
1.2. As vagas disponíveis nos Recursos e Serviços Próprios, nos termos deste Edital, são 
oferecidas pela Unimed Maceió – Cooperativa de Trabalho Médico aos candidatos que 
desejam se cooperar para a consecução dos seus objetivos sociais, nos termos do art. 
79 da Lei nº 5.764/71 e art. 2º do Estatuto Social da Cooperativa, e, portanto, o 
exercício das atividades inerentes às vagas disponíveis será realizado na forma de ato 
cooperativo, ou seja, sem vínculo empregatício. 
 
2 – DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
O(A) médico(a), para se inscrever como candidato(a) a sócio(a) cooperado(a) da 
Unimed Maceió, deverá ser previamente apresentado(a) por um(a) médico(a) 
cooperado(a), subscrever a proposta de admissão fornecida pela Cooperativa, e, no 
ato da inscrição, comprovar o preenchimento dos requisitos abaixo estabelecidos:  
2.1. Possuir diploma de Graduação em Medicina, obtido em Instituição reconhecida 
pelo Ministério da Educação; 
2.2. Ter inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas e não estar 
impedido de exercer a profissão, de forma autônoma e liberal, de acordo com a 
legislação vigente; 
2.3. Possuir Certificado de Residência Médica reconhecido pela Comissão Nacional de 
Residência Médica ou possuir Certificado de Residência Médica (com carga horária igual a 
Residência Médica reconhecida pela CNRM/MEC), concedido pela Sociedade de 

Especialidade, ou Título de Especialista concedido pela Sociedade de Especialidade 
filiada à AMB – Associação Médica Brasileira, na especialidade de inscrição, registrados 
no Conselho Regional de Medicina; 
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2.4. Possuir inscrição como profissional autônomo (individual) junto ao município de 
seu domicílio profissional, com a prova do recolhimento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), e junto à Previdência Social, com a prova de recolhimento 
da contribuição previdenciária; 
2.5. Comprovação do exercício profissional, após titulação, na Especialidade Médica ou 
Área de Atuação que o(a) candidato(a) escolheu para cooperar-se;  
2.6. Não ser sócio(a) cotista de pessoa jurídica de qualquer natureza, que exerça 
atividade conflitante com os interesses da Cooperativa, mediante declaração expressa 
no ato da inscrição; 
2.7. Concorde em realizar atendimento na sua Especialidade ou Área de atuação, nos 3 
(três) primeiros anos, contados da data da sua admissão, nos serviços próprios da 
Cooperativa, quando solicitado, conforme condições previstas nas Normas 
Regulamentares, Estatuto Social, Instruções Normativas, e/ou Regimento Interno da 
Cooperativa, declarado no Termo de Aceitação anexo ao Edital, sendo infração grave o 
seu descumprimento; 
2.8. Para os candidatos às vagas de Áreas de Atuação será exigido o Certificado de 
Área de Atuação emitido pela AMB/Sociedade da Especialidade, bem como, o(s) 
Título(s) de Especialista(s) correspondente(s), devidamente registrado(s) no Conselho 
Regional de Medicina. 
Parágrafo único: Além das condições impeditivas de ingresso previstas no Estatuto 
Social (parágrafo 3º do art. 3º) e neste Edital, o Conselho Ético-Técnico, em especial, se 
encarregará de aferir as seguintes condições impeditivas de ingresso, que poderá 
resultar na eliminação do(a) candidato(a). Sendo elas:  
a) Tenha o(a) candidato(a) atentado contra o patrimônio moral e/ou material da 

Cooperativa; 
b) Tenha o(a) candidato(a) sido condenado(a), nos últimos 10 (dez) anos, em 

processo ético-disciplinar profissional no Conselho Federal de Medicina, em última 
instância.  

c) Exerça atividade que contrarie ou prejudique a atividade exercida pela 
Cooperativa; 

d) Seja autor(a) de demanda judicial em andamento interposta contra a Cooperativa; 
e) Tenha o(a) candidato(a) sido condenado(a), nos últimos 10 (dez) anos, em 

processo criminal ou estar respondendo a processo criminal, e/ou em processo 
cível, quando em confronto com a Cooperativa. 

 
3 – CONDIÇÕES GERAIS 
3.1. A atual seleção para cooperação de médicos pressupõe a obrigatoriedade dos 
candidatos de realizarem atendimento na sua Especialidade ou Área de Atuação nos 3 
(três) primeiros anos, contados da data da sua admissão, nos serviços próprios da 
Cooperativa, quando solicitado, conforme condições previstas nas Normas 
Regulamentares, Estatuto Social, Instruções Normativas e/ou Regimento Interno da 
Cooperativa, sendo infração grave o seu descumprimento. 
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3.1.1. Além de outros que podem ser criados, são considerados Serviços Próprios da 
Unimed Maceió: 
i) Hospital Unimed Maceió; 
ii) Centro de Diagnóstico Unimed - CDU; 
iii) Centro Integrado de Atenção à Saúde – CIAS; 
iv) Serviço de Atenção Domiciliar; 
v) Oncologia e Centro de Terapia Assistida; 
vi) Serviço de UTI móvel - SOS Unimed 24h; 
vii) Serviço de Fisioterapia; 
viii) Centro Médico. 
3.2. O(A) médico(a) que for aprovado(a) no Processo Seletivo não poderá se recusar a 
exercer a atividade profissional nos referidos Serviços Próprios, sob pena de ensejar a 
sua eliminação, através de processo administrativo disciplinar, nos termos do Estatuto 
Social da Unimed Maceió. 
3.3. Nas Especialidades ou Área de Atuação com necessidade específica atual de 
cooperados, os candidatos deverão exercer a atividade de consultório, promovendo o 
atendimento clínico aos clientes da Unimed Maceió. 
 
4 – INSCRIÇÕES 
4.1. As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, nas formas descritas neste Edital.  
4.2. Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato deverá tomar conhecimento do 
disposto neste Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.  
4.3. A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento das presentes instruções 
e a aceitação das condições deste Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas 
neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e 
instruções específicas para a realização do certame, acerca dos quais não poderá 
alegar desconhecimento. 
4.4. O Edital completo deste Processo Seletivo poderá ser retirado pelo(a) 
candidato(a), no endereço eletrônico http://www.unimedmaceio.com.br. 
4.5. A não aceitação das condições previstas neste Edital ensejará a não cooperação 
do(a) candidato(a) selecionado(a) ou a eliminação do(a) cooperado(a) se já efetivada a 
cooperação. 
4.6. O(A) candidato(a) somente poderá concorrer a uma Especialidade Médica ou Área 
de Atuação, classificadas de acordo com a Resolução n° 2.221/2018 – CFM - Conselho 
Federal de Medicina, devendo indicar essa opção no requerimento de inscrição 
utilizando o código correspondente contido no item “1.1” deste Edital.  
4.7. Em nenhuma hipótese, serão aceitos pedidos de alteração do código da opção 
referente à Especialidade Médica ou Área de Atuação indicada pelo(a) candidato(a), 
após o período de inscrições previsto no item 4.9.  
4.8. A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente online, pelo(a) candidato(a), em 
requerimento próprio, disponibilizado no site da Unimed Maceió e encaminhado ao e-
mail ascoop@unimedmaceio.com.br, cujo título/assunto do e-mail deve ser 

http://www.unimedmaceio.com.br/
mailto:ascoop@unimedmaceio.com.br
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INSCRIÇÃO – SELEÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE MÉDICOS – SETEMBRO 2020, e, no 
corpo do e-mail devem constar: o nome completo do(a) candidato(a); número do 
registro no CREMAL, nome da Especialidade Médica ou Área de Atuação com a qual 
pretende concorrer e, como anexo, a documentação relacionada no item 4.13 deste 
Edital, assim como a documentação necessária a comprovação da atividade acadêmica 
e científica descrita no Anexo I da Instrução Normativa CONAD Nº 06/2019, disponível 
no site da Unimed Maceió. 
Parágrafo primeiro: Para formalização da inscrição o(a) candidato(a) também deverá 
preencher e enviar os documentos disponíveis no site, a saber: 1. Proposta de 
Admissão e Inscrição, 2. Declaração de ciência do curso de cooperativismo, 3. 
Declaração de sócio não cotista, 4. Termo de aceitação, os quais devem ser 
encaminhados como anexo, juntamente com a documentação exigida no item 4.13. 
Parágrafo segundo: A Unimed Maceió, fornecerá ao(a) candidato(a) protocolo de 
recebimento do e-mail, no qual confirmará a inscrição, atestando, exclusivamente, o 
nome do candidato(a), a sua entrega e a data do recebimento da documentação. 
Parágrafo terceiro: A Unimed Maceió, disponibilizará como canal de comunicação, 
para o caso de dúvidas na inscrição, os seguintes telefones: (82) 2121-1610 e (82) 
99317-8703 (celular e WhatsApp). 
4.9. O período de inscrição será de 01 de setembro de 2020 a 14 de setembro de 
2020, cujo e-mail deve ser encaminhado das 08:00h às 17:00h, de segunda-feira a 
sexta-feira, excetuados os feriados, obedecidas as normas constantes deste Edital. 
4.10. Não serão aceitas as solicitações de inscrições fora do prazo estabelecido no item 
4.9 ou que não atenderem rigorosamente o estabelecido neste Edital.  
4.11. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Requerimento de 
Inscrição ou na documentação apresentada determinará o cancelamento da inscrição 
e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das 
sanções cíveis e penais cabíveis.   
4.12. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição e na documentação 
apresentada serão de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), reservando-se à 
Unimed Maceió o direito de excluir deste Processo Seletivo aquele(a) que não 
preencher o respectivo requerimento de forma completa e correta, bem como, 
fornecer dados inverídicos ou falsos.   
4.13. Relação dos Documentos: 
a) Proposta de admissão firmada pelo(a) candidato(a) e por um(a) médico(a) 
cooperado(a), acompanhada de uma foto 3x4; 
b) Prova de conclusão do curso de graduação e da titulação que proporcione 
adequado exercício da atividade a que está se habilitando, conforme os itens 2.1, 2.3 e 
2.8 deste Edital;  
c) Cópia da Carteira do Conselho Regional de Medicina – AL, acompanhada do 
comprovante de quitação da anuidade vigente; 
d) Comprovação do tempo de exercício profissional, na Especialidade Médica ou Área 
de Atuação proposta, após a respectiva titulação, nos termos do item 2.5 deste Edital; 
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e) Curriculum Vitae, acompanhado obrigatoriamente dos demais títulos ou certificados 
que comprovem atividade acadêmica ou atividade científica relacionadas à 
Especialidade ou Área de Atuação indicada pelo candidato, nos termos do que dispõe 
o Anexo I da IN CONAD 06/2019, a qual passa a fazer parte integrante deste Edital; 
f) Cópia do documento de Cadastro de Pessoa Física (CPF), do Registro Geral (RG) e 
comprovante de residência na área de ação da Cooperativa, com data não superior a 
03 (três) meses;  
g) Comprovante de inscrição como contribuinte individual do Imposto Sobre Serviços 
(ISS) na área de ação da Cooperativa, bem como certidão de quitação do tributo 
respectivo; 
h) Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual perante o 
Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), de acordo com as disposições legais; 
i) Se estrangeiro, o(a) candidato(a) deve apresentar comprovante de visto permanente 
e comprovação de revalidação ou reconhecimento do(s) respectivo(s) diploma(s) e 
certificado(s) de Graduação e da Especialidade a que está se habilitando, emitidos pelo 
órgão oficial competente;   
j) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) do(s) local(ais) de atendimento (Consultório, Clínica, Hospital, outros) aos quais 
esteja vinculado; 
k) Declaração de que não é sócio(a) cotista de pessoa jurídica de qualquer natureza, 
que exerça atividade conflitante com os interesses da Cooperativa; 
l) Declaração concordando em prestar atendimento na sua Especialidade ou Área de 
Atuação, nos 3 (três) primeiros anos, contados da data da sua admissão, nos serviços 
próprios da Cooperativa, quando solicitado, conforme condições previstas nas Normas 
Regulamentares, Estatuto Social, Instruções Normativas e/ou Regimento Interno da 
Cooperativa, sendo infração grave o seu descumprimento; 
m) Certidão negativa proferida pelo CREMAL de que não sofreu condenação, nos 
últimos 10 (dez) anos, em processo ético-disciplinar-profissional; 
n) Termo de Aquiescência às normas estabelecidas na Lei nº 5764/71 (Lei das 
Sociedades Cooperativas), no Estatuto Social da Unimed Maceió, nas decisões das 
Assembleias Gerais da Cooperativa, no Regimento Interno da Cooperativa, da Lei nº 
9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), às Normas emanadas pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, bem como, às Resoluções do Conselho Federal de 
Medicina;  
o) Declaração de ciência da obrigatoriedade, em caso de aprovação, da participação no 
Curso de Cooperativismo, ofertado pela Cooperativa; 
p) Certidão negativa de antecedentes criminais, dos últimos 10 (dez) anos, e certidão 
negativa de antecedentes civis (comprovando que não há processo judicial de 
interdição ou processo judicial em desfavor da Cooperativa) emitida pela Justiça 
Estadual (primeiro e segundo graus) e Justiça Federal. 
4.14. Após a entrega da documentação, no prazo de inscrição estipulado no item 4.9 
deste Edital, será vedada a substituição, inclusão ou complementação de qualquer 
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documento.  
4.15. Não serão concretizadas as inscrições com documentação incompleta.   
 
5 - PROCESSO SELETIVO 
5.1. A seleção dos candidatos para preenchimento das vagas será efetuada com base 
na Prova de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório, sendo ainda obrigatória, 
após a divulgação do resultado da Prova de Títulos, a participação do(a) candidato(a) 
aprovado(a) no Curso de Cooperativismo ofertado pela Assessoria ao Cooperado 
(ASCOOP), de caráter eliminatório, para o efetivo ingresso do(a) candidato(a) na 
Cooperativa. 
5.2. A avaliação da Prova de Títulos será realizada segundo os Critérios para Pontuação 
Curricular, constantes no Anexo I da Instrução Normativa CONAD Nº 06/2019 cuja 
discriminação dos pontos encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico 
http://www.unimedmaceio.com.br. Serão avaliados somente os títulos relacionados 
com a Especialidade Médica ou Área de Atuação pretendida pelo(a) candidato(a). 
5.3. O Curso de Cooperativismo promovido pela ASCOOP tem caráter obrigatório e 
eliminatório, devendo o(a) candidato(a) ter no mínimo 75% de presença para 
convalidação do ato de se cooperar, sob pena de ser eliminado da Cooperativa.  
 
 
6 – RECURSOS 
6.1. Caberá interposição de recurso, fundamentado, do resultado Preliminar da Prova 
de Títulos e Classificação, nos termos do item 7.4 deste Edital, desde que com base em 
erro de cálculo dos pontos, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do 
primeiro dia útil subsequente à data da divulgação do resultado da Prova de Títulos e 
Classificação, ou seja, de 18 de setembro de 2020 a 22 de setembro de 2020. 
6.2. Os recursos referentes ao item 6.1 deverão ser enviados, exclusivamente, por e-
mail, a ascoop@unimedmaceio.com.br, observado o prazo estipulado, sob pena de 
indeferimento, no horário de 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, excetuados os 
feriados e deverá conter, como anexo, as razões do Recurso digitadas e assinadas 
pelo(a) candidato(a), além dos seguintes dados: 

ASSUNTO DO E-MAIL: Recurso ao Resultado Preliminar da 
Prova de Título e Classificação - Processo Seletivo Unimed 
Maceió – Edital nº 01/2020. 
CORPO DO E-MAIL: Nome do(a) candidato(a), CRM/AL, a 
Especialidade Médica ou Área de Atuação e o código de 
opção para a qual concorreu. 

 
Parágrafo único: A Unimed Maceió enviará ao candidato um e-mail, confirmando o 
recebimento do Recurso, que atestará exclusivamente a data do recebimento do 
Recurso e o nome do(a) candidato(a), conforme item 6.2. 
6.3. O recurso deverá obedecer às seguintes determinações: 

http://www.unimedmaceio.com.br/
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a) ser digitado ou datilografado; 
b) ser elaborado com argumentação lógica e consistente; 
c) conter a indicação do item que está sendo contestado; 
6.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato(a), desde que devidamente 
fundamentado. 
6.5. Serão indeferidos, liminarmente, os recursos que: 
a) não estiverem devidamente fundamentados; 
b) não apresentarem argumentação lógica e consistente; 
c) forem encaminhados via fax ou correios; 
d) forem interpostos em desacordo com o determinado neste Edital; 
e) derem entrada fora do prazo improrrogável de 3 (três) dias úteis, nos termos do 
item 6.1 deste Edital. 
Parágrafo único: No ato de interposição de recurso somente serão aceitas as razões do 
recurso, não sendo recebidos e-mails com quaisquer documentos para fins de 
reavaliação da nota, cujo envio deveria ter sido realizado no ato de inscrição, sendo 
vedada ainda a substituição, inclusão ou complementação de qualquer documento. 
6.6. A resposta do recurso estará disponível na ASCOOP, para consulta individual, a 
partir de 3 (três) dias úteis, contados após o prazo final para interposição do recurso, 
ou seja, em 25 de setembro 2020 para os recursos interpostos em face do Resultado  
Preliminar da Prova de Títulos e Classificação. 
6.7. Após as respostas dos recursos de que trata o item 6.6, não haverá reapreciação 
de recursos. 
 
7 – RESULTADOS 
7.1. A classificação dos candidatos será feita por Especialidade e Área de Atuação, em 
ordem decrescente e aferida pelo somatório dos pontos obtidos na Prova de Títulos. 
7.2. Havendo empate no número total de pontos obtidos na Prova de Títulos, o 
desempate será feito com base nos seguintes critérios, nesta ordem: 
I - Maior período de tempo de exercício profissional, na Especialidade Médica ou Área 
de Atuação proposta, após a respectiva titulação; 
II – Idade do proponente, prevalecendo o de idade maior. 
7.3. Os candidatos que, após aprovação na Prova de Títulos, obtenham frequência 
mínima de 75% no Curso de Cooperativismo, terão validado seu ingresso na 
Cooperativa e aperfeiçoado o ato de se cooperar. 
Parágrafo único: Registra-se que o Curso de Cooperativismo, de caráter obrigatório e 
eliminatório, será realizado de forma online até o final do segundo semestre de 2020 e 
terá sua data de realização divulgada posteriormente, cuja convocação dos candidatos 
ocorrerá com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
7.4. O resultado preliminar da Prova de Títulos e Classificação será divulgado no 
endereço eletrônico http://www.unimedmaceio.com.br, no dia 17 de setembro de 
2020, como também serão afixados no Setor de Assessoria ao Cooperado (ASCOOP) na 
sede da Unimed Maceió.  

http://www.unimedmaceio.com.br/
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7.5. Apurado o resultado, após a apreciação de eventuais recursos, este será 
divulgado, por Especialidade e Área de atuação, em ordem decrescente dos pontos, 
em lista única, com a pontuação de todos os candidatos aprovados e classificados e 
estará disponível no endereço eletrônico http://www.unimedmaceio.com.br, no dia 25 
de setembro de 2020, como também será afixada no Setor de Assessoria ao 
Cooperado, na sede da Unimed Maceió. 
 
8 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1. A inscrição implica o compromisso do(a) candidato(a) de aceitar as condições 
estabelecidas para a realização do presente Processo Seletivo, fixadas neste Edital, das 
quais não poderá alegar desconhecimento. 
8.2. Não serão aceitos pedidos de extensão, ampliação e/ou mudança de serviço, a 
menos que haja ulterior deliberação diversa, em norma editada pelo Conselho de 
Administração da Unimed, para suprir necessidade específica da Cooperativa.   
8.3. A mudança e/ou ampliação para outra Especialidade ou Área de Atuação somente 
poderá ser pleiteada após decorridos 3 (três) anos de sua admissão na Cooperativa, 
desde que haja disponibilidade de vagas e respeitados os critérios do Processo Seletivo 
definidos à época, pelo Conselho de Administração – CONAD, bem como que haja 
aprovação prévia pelo referido Conselho e  desde que o(a) candidato(a)  possua 
titulação registrada no Conselho Regional de Medicina e comprove o exercício 
profissional após titulação, na Especialidade Médica ou Área de Atuação para a qual 
pretende migrar e/ou ampliar. 
8.3.1. Se houver necessidade, por demanda de serviços da Cooperativa, de cooperados 
em determinada Especialidade ou Área de Atuação, nesse interstício de 03 (três) anos, 
o Conselho de Administração poderá deliberar, favoravelmente, à mudança e/ou 
ampliação de Especialidade ou Área de Atuação, antes do prazo definido no item 8.3, 
através de edição de norma específica para tal.  
8.4. As Especialidades Médicas e/ou Áreas de Atuação não contempladas neste Edital 
farão parte dos próximos Processos Seletivos a serem realizados pela Cooperativa, 
quando da constatação de necessidade nos moldes do Estatuto Social. 
8.5. O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 12 (doze) meses, a contar da 
homologação, podendo ser prorrogável por mais 12 (doze) meses. 
8.6. Com a divulgação do resultado, apurado após a apreciação de eventuais recursos, 
os médicos selecionados deverão observar as seguintes instruções: 
a) Pagar a Taxa de Matrícula até o dia 02 de outubro de 2020; 
b)  Integralizar as quotas-partes do capital em uma única vez, à vista, até o dia 23 de 

outubro de 2020.  
c) Participar do Curso de Treinamento de Cooperativismo, de caráter obrigatório e 

eliminatório, o qual será realizado de forma online até o final do segundo semestre 
de 2020 e terá sua data de realização divulgada posteriormente, cuja convocação 
dos candidatos ocorrerá com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) 
candidato(a)  obter frequência mínima de 75% no Curso. 

http://www.unimedmaceio.com.br/
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8.7. No caso de desistência de candidato(a) aprovado(a), a substituição deste(a) 
ocorrerá conforme os seguintes critérios: 
a) caso a desistência do(a) candidato(a) aprovado(a) ocorra antes da efetivação da 
cooperação na Unimed Maceió, a sua substituição obedecerá à ordem de classificação 
divulgada; 
b) caso a desistência do(a) candidato(a) aprovado(a) ocorra após a efetivação da 
cooperação na Unimed Maceió, a sua substituição obedecerá à ordem de classificação 
divulgada, desde que a desistência ocorra dentro do período de validade do presente 
Processo Seletivo, conforme o item 8.5 deste Edital, e se aprovada pelo Conselho de 
Administração da Unimed Maceió; 
c) a desistência deverá ser formalizada por meio de correspondência protocolada na 
Unimed Maceió, no Setor de Assessoria ao Cooperado. 
8.8. Será cooperado(a) o(a) médico(a) que cumprir os seguintes requisitos: 
a) Ser aprovado(a) no presente Processo Seletivo, respeitado o limite de vagas 
constantes deste Edital; 
b) Aquiescer às normas estabelecidas na Lei nº 5764/71 (Lei das Sociedades 
Cooperativas), no Estatuto Social da Unimed Maceió, nas decisões das Assembleias 
Gerais da Cooperativa, no Regimento Interno da Cooperativa, da Lei nº 9656/98 (Lei 
dos Planos de Saúde), às Normas emanadas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, bem como, às resoluções do Conselho Federal de Medicina; 
c) Pagar a taxa de matrícula no valor equivalente a 70 (setenta) consultas médicas, 
conforme alínea “e” do art. 8º, do Estatuto Social da Unimed Maceió, no prazo 
estabelecido na alínea “a”, item 8.6 deste Edital; 
d) Integralizar, à vista, 600 (seiscentas) quotas-partes do capital, no valor de R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), conforme estabelecido no art. 20 do Estatuto Social da 
Cooperativa, no prazo estabelecido na alínea “b”, item 8.6 deste Edital; 
e) Participar, com frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), do Curso de 

Cooperativismo a ser ofertado pela Unimed Maceió, o qual será realizado de forma 

online até o final do segundo semestre de 2020 e terá sua data de realização divulgada 

posteriormente, cuja convocação dos candidatos ocorrerá com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. 

f) Comprometer-se a proceder à informatização e automação de seu local de trabalho, 

imediatamente, após sua cooperação, com a finalidade de atender ao sistema 

operacional da Cooperativa, bem como, atender às exigências da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), no que se refere à troca eletrônica de informações entre 

Operadoras de Planos de Saúde e Prestadores de serviço de saúde. 

8.9. Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo o(a) candidato(a) 
convocado(a) que: 
a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
b) Não comparecer aos locais, nas datas e nos horários determinados, para qualquer 
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uma das etapas previstas, ou deixar de cumprir os requisitos constantes neste Edital 
no que se refere a inscrição e envio da documentação do processo seletivo, bem como 
deixar de cumprir o determinado nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 8.6 deste Edital; 
c) Infringir as normas ou o regulamento do presente Edital. 
8.10. O Conselho Ético-Técnico da Unimed Maceió – CET será responsável pela 
avaliação da Prova de Títulos e da contagem do tempo de exercício profissional. 
8.11. A Coordenação Médica do Setor de Assessoria ao Cooperado – ASCOOP será 
responsável pela inscrição dos candidatos, por ofertar o Curso de Cooperativismo e 
pela avaliação da frequência dos candidatos no referido curso; 
8.12.  O Conselho de Administração da Unimed Maceió – CONAD será responsável 
pela homologação e divulgação dos resultados deste Processo Seletivo. 
8.13. A Unimed Maceió não fornecerá atestados, declarações, certificados ou certidões 
relativas à seleção, pontuação ou classificação de candidatos, valendo, para tal fim, os 
resultados divulgados no endereço eletrônico http://www.unimedmaceio.com.br e 
afixados na ASCOOP. 
8.14. Toda informação referente à realização deste Processo Seletivo será fornecida 
pela Coordenação Médica do Setor de Assessoria ao Cooperado (ASCOOP) da Unimed 
Maceió – Sede Administrativa, térreo, ou pelos telefones 2121-1610 e 99317-8703. 
8.15. Após o encerramento do presente Processo Seletivo, conforme disposto no item 
8.5 deste Edital, toda informação referente ao mesmo e aos procedimentos dele 
decorrentes será de competência da Coordenação Médica da Assessoria ao Cooperado 
– ASCOOP e do Conselho de Administração da Unimed Maceió - CONAD. 
8.16. Toda documentação referente a este Processo Seletivo, fornecida pelos 
candidatos, tanto durante quanto após seu término será arquivada no Setor de 
Assessoria ao Cooperado da Unimed Maceió e não serão devolvidas aos candidatos. 
8.17. Os casos omissos, ou duvidosos, serão resolvidos pelo Conselho de 
Administração da Unimed Maceió - CONAD, ouvido o Conselho Ético-Técnico - CET, no 
que couber. 

 
Maceió, 01 de setembro de 2020. 

 

 
Daniel de Macedo Veras 

Presidente 

http://www.unimedmaceio.com.br/

