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PROCESSO SELETIVO DE MÉDICOS COOPERADOS PARA ADMISSÃO 

NO CORPO CLÍNICO DO SERVIÇO PRÓPRIO DO HOSPITAL UNIMED 

MACEIÓ. 

 

EDITAL DE ABERTURA Nº 04 /2020 – JULHO 2020 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIMED MACEIÓ – CONAD, torna 

público que estão abertas as inscrições de médicos cooperados ao Processo 

Seletivo para preenchimento de vagas para atuação e atendimento no Serviço 

Próprio de Urgência e Emergência do Hospital Unimed Maceió, 

estritamente de acordo com a especialidade médica, área de atuação e vagas 

mencionadas neste Edital: 

 

1. DAS VAGAS: 

1.1. O presente Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma) 

vagas por médicos cooperados, exclusivamente definidas para atender a 

demanda do Hospital Unimed Maceió, na área de Urgência e Emergência, a 

qual deve ser distribuída conforme a Tabela de Vaga abaixo: 

 

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: 

Código Cargo Área de 

Atuação   

Especialidade Quant. 

Vagas 

Carga 

Horária 

01 Médico 

Substituto 

(coringa) 

Urgência e 

Emergência 

Urologista 01 Variável 
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a) Estar quite com todas as obrigações contraídas junto a Cooperativa; 

b) Possuir Certificado de Residência Médica reconhecido pela Comissão 

Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC) 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 Associação 

Médica Brasileira - AMB e Registro de Qualificação de Especialista - RQE, na 

especialidade de inscrição, registrados no Conselho Regional de Medicina 

c) Residir na área de atuação da Cooperativa; 

d) Não estar gozando de afastamento temporário aprovado pelo Conselho de 

Administração - CONAD. 

 

3. INSCRIÇÕES: 

3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das 

condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste 

Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3.2. O Edital completo deste Processo Seletivo poderá ser retirado pelo 

candidato no endereço eletrônico http://www.unimedmaceio.com.br, na área 

restrita ao cooperado. 

3.3. A não aceitação das condições previstas neste Edital ensejará a 

eliminação do cooperado do Processo Seletivo. 

3.4. Serão aceitas inscrições dos médicos que possuam somente 

especialidade de Urologia; 

3.5. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de inscrição de médicos não 

cooperados ou de médicos cooperados de especialidades diversas das 

previstas no item 3.4. 

3.6. A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente online, pelo médico 

cooperado, em requerimento próprio, o qual será disponibilizado, por e-mail, 

pela sua analista de relacionamento, a saber: 

Analista de 

Relacionamento 

E-mail Telefone 

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

LISBOA NUNES 

REIS 

sonaly.lisboa@unimedmaceio.com.br 82 98182-

4583 

RENATA DA CRUZ 

VASCONCELOS 

 

renata.vasconcelos@unimedmaceio.com.br 

 

82 98130-

0392 

SAMARA ROCHA 

ARRUDA 

samara.rocha@unimedmaceio.com.br 82 98190-

9367 

 

3.7. O período de inscrição será de 16 de julho de 2020 a 27 de julho de 2020 

das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, excetuados os 

feriados, obedecidas as normas constantes deste Edital.  

3.8. Não serão aceitas as solicitações de inscrições fora do prazo ou que não 

atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital, salvo as inscrições 

realizadas durante o período de prorrogação, eventualmente, determinado pela 

Cooperativa, para atendimento dos seus interesses. 

3.9. 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. 

3.10. As informações prestadas no Requerimento de Inscrição e na 

documentação apresentada serão de inteira responsabilidade do candidato, 

reservando-se à Unimed Maceió o direito de excluir deste Processo Seletivo 

aquele que não preencher o respectivo requerimento de forma completa e 

correta, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos. 

3.11. A documentação relacionada no item 3.13 deverá ser enviada para o e-

mail da respectiva analista de relacionamento do candidato, no período de 16 

de julho de 2020 a 27 de julho de 2020, das 8h às 12h e das 13h às 17h, de 

segunda-feira a sexta-feira, excetuados os feriados, constando como assunto 

do e-mail: Processo Seletivo de Médicos Cooperados – Admissão no Corpo 

mailto:sonaly.lisboa@unimedmaceio.com.br
mailto:renata.vasconcelos@unimedmaceio.com.br
mailto:renata.vasconcelos@unimedmaceio.com.br
mailto:samara.rocha@unimedmaceio.com.br
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Clínico – Hospital Unimed Maceió, no corpo do e-mail: o nome completo do 

candidato; número do registro no CREMAL, nome da especialidade médica 

com a qual pretende concorrer e, como anexo a documentação relacionada no 

item 3.13 deste Edital. 

3.12. A Unimed Maceió, por meio da analista de relacionamento de cada 

candidato, enviará a confirmação do recebimento da documentação, por e-mail, 

atestando exclusivamente a sua entrega e a data do recebimento da 

documentação. 

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

a) Certificado de Residência Médica reconhecido pela Comissão Nacional de 

Residência Médica ou pelo MEC ou Residência Médica (com carga horária 

igual a Residência Médica reconhecida pela CNRM/MEC) concedida pela 

Sociedade da Especialidade ou Título de Especialista concedido pela 

Sociedade de Especialidade filiada à Associação Médica Brasileira  - AMB  e 

Registro de Qualificação de Especialista - RQE, na especialidade de inscrição 

com a qual pretende concorrer no presente Processo Seletivo, registrados no 

Conselho Regional de Medicina; 

b) Comprovante do tempo de exercício profissional, na especialidade médica 

de inscrição, após a respectiva titulação; 

c) Declaração de tempo de cooperado junto a Unimed Maceió, disponível no 

site www.unimedmaceio.com.br, na área restrita ao cooperado, ou na 

ASCOOP; 

d) Certificado de participação (como palestrante ou ouvinte) em congressos 

regionais, nacionais ou internacionais, nos últimos 10 (dez) anos, na 

especialidade médica com a qual pretende concorrer neste certame. 

e) Certificado de cursos de treinamento práticos (ACLS, ATLS, FCCS ou 

TECA).  

3.14. Após a entrega da documentação, será vedada a substituição, inclusão 

ou complementação de qualquer documento. 

3.15. Não serão concretizadas as inscrições com documentação incompleta 

http://www.unimedmaceio.com.br/
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e/ou ilegível, estando o candidato automaticamente excluído do certame. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO: 

4.1. A seleção dos candidatos para preenchimento da vaga será efetuada com 

base na Prova de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório. 

4.2. A avaliação da Prova de Títulos será realizada segundo os Critérios para 

Pontuação Curricular, constantes no ANEXO deste Edital. 

4.2.1. Serão avaliados somente os títulos relacionados a especialidade de 

inscrição, 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 títulos ou certificados 

relacionados a comprovação de experiência profissional das respectivas 

especialidades. 

 

5. RECURSOS: 

5.1. Caberá interposição de recurso, fundamentado do resultado Preliminar da 

Prova de Títulos e Classificação, nos termos do item 6.3 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  Preliminar da Prova de Títulos e Classificação, ou seja, do dia 30 de 

julho de 2020 a 03 de agosto de 2020. 

5.2. Os recursos referentes ao item 5.1 deverão ser enviados, exclusivamente, 

por e-mail, para a analista de relacionamento que efetuou a inscrição do 

candidato, observado o prazo estipulado, sob pena de indeferimento, no 

horário de 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, 

excetuados os feriados. 

5.2.1. O e-mail do Recurso que será enviado a analista de relacionamento que 

efetuou a inscrição do candidato, deverá conter, como assunto: Recurso em 

face do Resultado Preliminar da Prova de Título e Classificação – Edital de 

Seleção – Hospital Unimed, no corpo do e-mail: o nome do candidato e a 
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especialidade médica, e como anexo, as razões do recurso digitadas e 

assinadas. 

5.2.2. A Unimed Maceió, por meio de sua analista de relacionamento, enviará 

um e-mail confirmando o recebimento do Recurso, que atestará 

exclusivamente a data do recebimento do Recurso e o nome do candidato, 

conforme subitem 5.2.1. 

5.3. O recurso deverá obedecer às seguintes determinações: 

a) ser digitado, assinado, digitalizado e enviado, por e-mail, como anexo, para 

a assistente de relacionamento da Unimed Maceió; 

b) ser elaborado com argumentação lógica e consistente; 

c) conter a indicação do item que está sendo contestado. 

5.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, desde que devidamente 

fundamentado. 

5.5. Serão indeferidos, liminarmente, os Recursos que: 

a) não estiverem devidamente fundamentados; 

b) não apresentarem argumentação lógica e consistente; 

c) forem interpostos em desacordo com o determinado neste Edital; 

e) derem entrada fora do prazo disposto no item 5.1 deste Edital, salvo os 

Recursos enviados por e-mail durante o período de prorrogação de 

interposição de Recursos, eventualmente, determinado pela Cooperativa, para 

atendimento dos seus interesses. 

5.5.1. No ato de interposição do Recurso somente serão aceitas as razões do 

Recurso, não sendo recebidos ou analisados, quaisquer documentos 

encaminhados no e-mail para fins de reavaliação da nota, cuja entrega 

deveria ter sido realizada no ato de inscrição, sendo vedada ainda a 

substituição, inclusão ou complementação de qualquer documento. 

 

6. RESULTADOS: 

6.1. A classificação dos candidatos será feita em ordem decrescente e aferida 

pelo somatório dos pontos obtidos na Prova de Títulos. 
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6.2. Havendo empate no número total de pontos obtidos, o desempate será 

feito com base nos seguintes critérios, nesta ordem: 

I – Maior período de tempo de exercício profissional, na especialidade médica 

com a qual concorreu o candidato na presente Seleção, após a respectiva 

titulação; 

II - Maior tempo de cooperado na especialidade médica com a qual concorreu o 

candidato na presente Seleção; 

III – Idade do proponente, prevalecendo o de idade maior. 

6.3. A Unimed Maceió disponibilizará na Internet, no endereço eletrônico 

http://www.unimedmaceio.com.br, na área restrita ao cooperado, o Resultado 

Preliminar da Prova de Títulos e Classificação do Processo Seletivo, no dia 29 

de julho de 2020; a mesma lista será também afixada no Setor de Assessoria 

ao Cooperado, na sede da Unimed Maceió. 

6.4. Apurado o resultado, após a apreciação de eventuais recursos, este será 

divulgado como Classificação Final do Processo Seletivo e Homologação em 

ordem decrescente dos pontos, com a pontuação de todos os candidatos 

aprovados e classificados e estará disponível no endereço eletrônico 

http://www.unimedmaceio.com.br, na área restrita ao cooperado, no dia 06 de 

agosto de 2020, como também será afixada no Setor de Assessoria ao 

Cooperado, na sede da Unimed Maceió. 

6.5. Após Classificação Final do Processo Seletivo e Homologação de que trata 

o item 6.4 não haverá reapreciação de recursos. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. A inscrição implica o compromisso do candidato de aceitar as condições 

estabelecidas para a realização do presente Processo Seletivo, fixadas neste 

Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

7.2 Não serão aceitos pedidos de extensão de serviço, a menos que haja 

ulterior deliberação diversa, em norma editada pelo Conselho de Administração 

da Unimed Maceió, para suprir necessidade específica da Cooperativa. 

http://www.unimedmaceio.com.br/
http://www.unimedmaceio.com.br/
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 7.3 O candidato aprovado para as vagas dispostas neste Edital deverá ter 

disponibilidade de horários, assim como disponibilidade para assumir as 

atividades do cargo aprovado no Hospital Unimed Maceió, quando da sua 

convocação, de forma imediata, não podendo prorrogar o início do exercício 

das atividades após ser convocado, sob pena de ser considerada 

automaticamente a sua desistência.  

7.4. No caso de desistência de candidato aprovado, a substituição obedecerá à 

ordem de classificação divulgada, desde que a desistência ocorra dentro do 

período de validade do presente Processo Seletivo, conforme o item 7.7 deste 

Edital. 

7.5 A desistência do candidato aprovado deverá ser formalizada por meio de 

correspondência protocolada na Unimed Maceió, no Setor de Assessoria ao 

Cooperado, com exceção da desistência prevista no item 7.3 deste Edital que 

se dará de forma automática. 

7.6. O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 12 (doze) meses, a 

contar da homologação, podendo ser prorrogável por mais 12 (doze) meses. 

7.7. Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo o candidato 

convocado que: 

a) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

b) enviar documentação incompleta, ilegível ou fora do prazo determinado 

neste Edital; 

c) não comparecer aos locais, nas datas e nos horários determinados, para 

qualquer uma das etapas previstas, ou deixar de cumprir qualquer um dos 

requisitos constantes neste Edital; 

d) infringir as normas ou o regulamento do presente Edital. 

7.8. O Setor de Assessoria ao Cooperado (ASCOOP), por meio das analistas 

de relacionamento, será responsável pela inscrição dos candidatos.  

7.9 O Conselho Ético-Técnico da Unimed Maceió (CET) será responsável pela 

avaliação da Prova de Títulos e da contagem do tempo de exercício 

profissional. 
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7.10. O Conselho de Administração da Unimed Maceió (CONAD) será 

responsável pela homologação e divulgação dos resultados deste Processo 

Seletivo. 

7.11. 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, na área restrita ao cooperado, e afixados na 

ASCOOP. 

7.12. Toda informação referente à realização deste Processo Seletivo será 

fornecida pelo e-mail ou telefone de contato das analistas de relacionamento, 

conforme item 3.6 deste Edital. 

7.14. Após o encerramento do presente Processo Seletivo, toda informação 

referente ao mesmo e aos procedimentos dele decorrentes, será de 

competência da Coordenação Médica da ASCOOP e do Conselho de 

Administração da Unimed Maceió. 

7.15. Toda documentação referente a este Processo Seletivo, após seu 

término, será arquivada no Setor de Assessoria ao Cooperado da Unimed 

Maceió e não serão devolvidas aos candidatos. 

7.16. Os casos omissos, ou duvidosos serão resolvidos pelo Conselho de 

Administração da Unimed Maceió, ouvido o Conselho Ético-Técnico, no que 

couber. 

Maceió/AL, 13 de julho de 2020. 

 

 

Daniel de Macedo Veras 

Presidente da Unimed Maceió. 

 

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

 

PROCESSO SELETIVO DE MÉDICOS COOPERADOS PARA ADMISSÃO NO CORPO 
CLÍNICO DO SERVIÇO PRÓPRIO DO HOSPITAL UNIMED MACEIÓ – MÉDICO 
SUSBSTITUTO. 

EDITAL DE ABERTURA Nº 04/2020 – JULHO 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 de inscrição; 

40 (quarenta) pontos. 
 

Título de Especialista, na especialidade 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 a Residência Médica reconhecida 
pela CNRM/MEC) concedida pela 
Sociedade da Especialidade, na 
especialidade de inscrição; 

30 (trinta) pontos. 
  

ATIVIDADE 
PROFISSIONAL 
 

Tempo de exercício profissional na 
especialidade 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 (ACLS, 
ATLS, FCCS ou TECA). 

10 (dez) pontos por 
certificado, até o 
máximo de 40 
(quarenta) pontos. 

 


