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Editais

CIA DO RIO CORRENTE
CONSÓRCIO PÚBLICO IN
NTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA BAC
– CISBARC - PROCESS
SO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE
R
VAGAS DE EMPREGO PÚ
ÚBLICO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
22
ED
DITAL DE ABERTURA – PSS- Nº 002/202
CIA DO RIO CORRENTE
CONSÓRCIO PÚBLICO IN
NTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA BAC
Cel. Clemente Araújo Castro,
– CISBARC,no CNPJ/ME so
ob nº: 33.248.669/0001-56, com sede na rua C

nº 264 A, sala, centro, Santa Maria da Vitória - BA, entidade de direito público
p
e natureza autárquica
interfederativa, constituída sob
s
a forma de Associação Pública, com amparo na Lei Federal n°
11.107/2005, no Decreto Feederal nº. 6.017/2007 e Lei Estadual nº 133.374/2015, no uso de suas
atribuições, faz saber quee estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO
mpregos públicos conforme
SIMPLIFICADO – PSS - visando o preenchimento de vagas de em
DA REGIÃO
especificadas no item 1.2 do presente edital,para o quadro de pessoal da POLICLÍNICA
P

DE SANTA MARIA DA VIITÓRIA, situada no município de Santa Maaria da Vitória, bem como a
criação de cadastro de reserrva, com quantitativos, especificações, requ
uisitos, normas e condições
estabelecidas neste Edital e seeus anexos.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRE
ELIMINARES
1.1 A seleção simplificada a que se refere o presente edital será exeecutado pelo CONSÓRCIO
RRENTE – CISBARC, com
PÚBLICO INTERFEDERAT
TIVO DE SAÚDE DA BACIA DO RIO COR

sede na rua Cel. Clemente A
Araújo Castro, nº 264 A, sala, centro, Santa Maria da Vitória-BA, CEP:
47.640-000, correio eletrônico: cisbarc@hotmail.com
1.2 O presente Processo Selettivo Simplificado destina-se ao provimento dde vagas existentes no quadro
VO DE SAÚDE DA BACIA
de empregados públicos do C
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIV
CO ANESTESIOLOGISTA,
DO RIO CORRENTE – CISBARC,
C
conforme a seguir: CRMEDIC

CRMEDICO

ANGIOLOG
GISTA,

CR

MEDICO

CARDIOLOGISTA

–

(ecocardiográfica),

ATOLOGISTA, CRMEDICO
CRMEDICO CARDIOLOGISTA (CLINICO), CR MEDICO DERMA
ONOGRAFIA GERAL, (01
ESPECIALISTA EM DIAG
GNOSTICO POR IMAGEM – ULTRASSO
R MEDICO ESPECIALISTA
VAGA) MEDICO ESPECIAL
LISTA EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CR

EM HEMATOLOGIA E H
HEMOTERAPIA, CR
MASTOLOGISTA,

CRME
EDICO

TOLOGISTA, CRMEDICO
MEDICO INFECT

NEUROLOGISTA,

CO
CRMEDIC

OFTALMOLOGISTA,
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EDICO ESPECIALISTA EM
OGISTA, CR PNEUMOLOGISTA, CR ME
CROTORRINOLARINGOLO

RADIOLOGIA E DIAGNOS
STICO P/ IMAGEM, CR MEDICO REUMA
ATOLOGISTA, CRMEDICO
O COLONOSCOPISTA, (01
UROLOGISTA, CRMEDICO
O GASTROENTEROLOGISTA, CRMÉDICO
NICO EM RADIOLOGIA –
VAGA) MÉDICO ORTOPED
DISTA, (01 VAGA) PEDIATRA, CR TÉCN

RESSONÂNCIA,bem como a criação de cadastro de reserva, com prazo de
d validade de 02 (dois)anos,
a contar da data de homologaação do certame, podendo ser prorrogado po
or igual período, a critério do
CIA DO RIO CORRENTE –
CONSÓRCIO PÚBLICO IN
NTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA BAC

CISBARC, por ato expresso.
1.3. A seleção para os empreg
gos públicos de que trata este Edital compreeenderá análise curricular para
aferir conhecimentos e habilid
dades, conforme Barema disponível nositens 6.9 e 6.10 deste Edital.
1.4. A convocação para as vagas
v
informadas na tabela 2.3 deste edital será feita de acordo com a
necessidade e a conveniência do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA
BACIA DO RIO CORRENTE
E – CISBARC, dentro do prazo de validade do
d presente processo seletivo
simplificado.
undo regimento deste Edital,
o dos empregados públicos selecionados segu
1.5 A validade de contratação

dar-se-á até a realização dee seleção pública de Concurso Público doo CONSÓRCIO PÚBLICO
E – CISBARC, que virá ser
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE
S
DA BACIA DO RIO CORRENTE

realizado depois publicação doedital,
d
com a finalidade de suprir as vagas existentes na Policlínica, ou
por força de novas vagas que venham ser abertas, bem como a criação de ccadastro de reserva.
nados nos subitens 2.1, 2.2 e
1.6 Os requisitos, condições e as atribuições dos empregos estão relacion

2.3 deste Edital.
1.7 A ficha de inscrição desdee processo seletivo simplificado consta no aneexo I deste Edital.
1.7.1 A ficha de inscrição ddeverá ser impressa e entregue junto com ccurrículo e seus documentos
comprobatórios de títulos, no
n endereço o descrito no subitem 5.1 destee edital, admitida também a
F.
inscrição por intermédio do ee-mail:cisbarc@hotmail.com, em arquivo PDF
Edital.
1.8 O cronograma do Processso Seletivo Simplificado consta no Anexo II deste
d

mplificado será constituído da seguinte etapa:
1.9 O Processo Seletivo Sim
ório, para todos os Empregos
ETAPA ÚNICA: Análise cuurricular de caráter classificatório e eliminató
Públicos;
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2. DOS EMPREGOS
2.1 Os profissionais, conform
me disposição legal do Consórcio Público de Saúde da Bacia do Rio
Corrente – CISBARC–terão como
c
carga horária semanal as previstas nos qquadros abaixo.
2.1.1 Os contratos de Traballho estão sujeitos a alterações, nos termos e condições do art. 468, da
Consolidação das Leis do Traabalho – CLT.
o e indicadores de avaliação,
2.2 Os profissionais da categ
goria poderão ser condicionados a orçamento

gratificação por desempenho no patamar de até 20% em relação ao salárioo base.
2.3. As vagas obedecerão à deescrição do quadro abaixo:
O INTERFEDERATIVO DE
VAGAS NA POLICLÍNICA
A MANTIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO
SUPERIOR E MÉDIO
SAÚDE DA BACIA DO RIO CORRENTE – CISBARC - NÍVEL S

Função:MédicoAnestesio
ologista - 8 h
Salário
o:R$2.200,00
semanais
Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelaativasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãoo
ouexecução especializada, em grau de maior complexidade, de
trabalhos
d
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriassespecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicaee/oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodo
oorganismohumano.Realizarconsultaseatend
dimentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames dentro da sua especialidade; implementaar ações parapromoção da
saúde; coordenar prog
gramas e serviços em saúde; eelaborar documentos e
difundirconhecimentosdaáreamédica.Participardasatividadesdeensino,pesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitu
ucionais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão
o de residência médica, ou Título de Esp
pecialista reconhecido pela
sociedade da especialidadem
médica pretendida; ou
II - atestado de capacitação
o técnica emitido pelo Diretor Médico ou coordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontrataante.
V
Vagas
Ampla
Portad
dores
Código
Funç
Afro-brasileiro
Concorrên
dee
ão
cia
Deficiêência
001
MédicoAnestesiologista
CR
-

Função:MédicoAngiologissta-20hsemanais

Sa
alário:R$5.500,00
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Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelaativasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãoo
ouexecução especializada, em grau de maior complexidade, de
trabalhos
d
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriassespecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicaee/oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodo
oorganismohumano.Realizarconsultaseatend
dimentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames dentro da sua especialidade; implementaar ações parapromoção da
saúde; coordenar prog
gramas e serviços em saúde; eelaborar documentos e
difundirconhecimentosdaáreamédica.Participardasatividadesdeensino,pesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitu
ucionais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão
o de residência médica, ou Título de Esp
pecialista reconhecido pela
sociedade da especialidadem
médica pretendida; ou
II - atestado de capacitação
o técnica emitido pelo Diretor Médico ou coordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontrataante.
Vaga
as
Ampla
Portad
doresde
Código
Função
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficciência
002
MédicoAng
giologista
CR
Função:MédicoCardiologiista–EcocardiografiaSalário:R$5..500,00
20hsemanais
Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelaativasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãoo
ouexecução especializada, em grau de maior complexidade, de
trabalhos
d
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriassespecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicaee/oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodo
oorganismohumano.Realizarconsultaseatend
dimentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames dentro da sua especialidade; implementaar ações parapromoção da
saúde; coordenar prog
gramas e serviços em saúde; eelaborar documentos e
difundirconhecimentosdaáreamédica.Participardasatividadesdeensino,pesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitu
ucionais.
Pré-requisitosexigidos:.
I -certificado de conclusão
o de residência médica, ou Título de Esp
pecialista reconhecido pela
sociedade da especialidadem
médica pretendida; ou
II - atestado de capacitação
o técnica emitido pelo Diretor Médico ou coordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontrataante.
Vaga
as
Ampla
Portad
doresde
Código
Função
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficciência
003
MédicoCard
diologia–
CR
Ecocardiogrrafia
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Função:MédicoCardiologiistaClínico-20hsemanais

Salário:
R$5.500
0,00

Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelaativasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãoo
ouexecução especializada, em grau de maior complexidade, de
trabalhos
d
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriassespecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicaee/oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodo
oorganismohumano.Realizarconsultaseatend
dimentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames dentro da sua especialidade; implementaar ações parapromoção da
saúde; coordenar prog
gramas e serviços em saúde; eelaborar documentos e
difundirconhecimentosdaáreamédica.Participardasatividadesdeensino,pesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitu
ucionais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão
o de residência médica, ou Título de Esp
pecialista reconhecido pela
sociedade da especialidadem
médica pretendida; ou
II - atestado de capacitação
o técnica emitido pelo Diretor Médico ou coordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontrataante.
Vagas
V
Ampla
Portad
doresde
Código
F
Função
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficciência
004
MédicoCard
diologistaClínico
CR
Função:MédicoDermatolo
ogista-20hsemanais

Sa
alário:R$5.500,00

Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelaativasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãoo
ouexecução especializada, em grau de maior complexidade, de
trabalhos
d
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriassespecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicaee/oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodo
oorganismohumano.Realizarconsultaseatend
dimentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames dentro da sua especialidade; implementaar ações parapromoção da
saúde; coordenar prog
gramas e serviços em saúde; eelaborar documentos e
difundirconhecimentosdaáreamédica.Participardasatividadesdeensino,pesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitu
ucionais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão
o de residência médica, ou Título de Esp
pecialista reconhecido pela
sociedade da especialidadem
médica pretendida; ou
II - atestado de capacitação
o técnica emitido pelo Diretor Médico ou coordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontrataante.
Vag
gas
Ampla
Portad
doresde
Código
Fun
nção
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficciência
005
MédicoDerm
matologista
CR
-
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Função:Médicoespecialista
aemDiagnósticoporImagemSalário:R
R$5.500,00
UltrassonografiaGeral-20h
hsemanais
Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelaativasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãoo
ouexecução especializada, em grau de maior complexidade, de
trabalhos
d
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriassespecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicaee/oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodo
oorganismohumano.Realizarconsultaseatend
dimentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames dentro da sua especialidade; implementaar ações parapromoção da
saúde; coordenar prog
gramas e serviços em saúde; eelaborar documentos e
difundirconhecimentosdaáreamédica.Participardasatividadesdeensino,pesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitu
ucionais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão
o de residência médica, ou Título de Esp
pecialista reconhecido pela
sociedade da especialidadem
médica pretendida; ou
II - atestado de capacitação
o técnica emitido pelo Diretor Médico ou coordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontrataante.
Vagas
Ampla
Portadores
Código
Função
AfroConcorrência
de
brasileiro
Deficiência
MédicoespeecialistaemDiagnóstico
006
CR
porImagem--UltrassonografiaGeral
Função:MédicoespecialisttaemEndoscopiaDigestivaSalário:
20hsemanais
R$5.500,00
Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelaativasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãoo
ouexecução especializada, em grau de maior complexidade, de
trabalhos
d
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriassespecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicaee/oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodo
oorganismohumano.Realizarconsultaseatend
dimentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames dentro da sua especialidade; implementaar ações parapromoção da
saúde; coordenar prog
gramas e serviços em saúde; elaborar
e
documentos e
difundirconhecimentosdaáreamédica.Participardasatividadesdeensino,pesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitu
ucionais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão
o de residência médica, ou Título de Esp
pecialista reconhecido pela
sociedade da especialidadem
médica pretendida; ou
II - atestado de capacitação
o técnica emitido pelo Diretor Médico ou coordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontrataante.
Vag
gas
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Código

Funçã
ão

007

MédicoespecialistaaemEndoscop
iaDigestiva

Ampla
Concorrência

Portadoresde
Deficiên
ncia

Afro-brasileiro

01

-

-
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Função:MédicoespecialistaeemHematologiaeHemoterapi Salário:R$5
5.500,00
a-20hsemanais
Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreaamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontratantte.
Vaga
as
Ampla
Portadoreesde
Código
Função
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficiênccia
MédicoespecialiistaemHemat
008
CR
ologiaeHemoterrapia
Função:MédicoInfectologistta–20hSemanais

Salário:R$5
5.500,00

Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreaamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontratantte.
Vaga
as

CONSÓRCIO PÚBLICO INTER
RFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO RIO CORRE
ENTE – CISBARC -

Rua Cel. Clemente Araújo Castro, 264 A, sala, centro, Cep: 47640-000 Santa Maria da Vitória - Bahia
CNPJ:33.248.669/0001-56
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Código
009

Santana

Funçção
MédicoInfectologista

Ampla
Concorrência
CR

Função:MédicoMastologista
a-20hsemanais

Portadoreesde
Deficiênccia
-

Afro-brasileiro
-

Salário:R$5.500,00

Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreaamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:.
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontratantte.
Vagass
Ampla
Portadoreesde
Código
Funçã
ão
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficiência
010
MédicoMastolo
ogista
CR
Função:MédicoNeurologista
a-12hsemanais

Salário:R$3.300,00

Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreaamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:.
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
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unidade ou hospitalcontratantte.

Código

Função

011

MédicoNeurolo
ogista

Ampla
Concorrência
CR

Função:MédicoOftalmologissta-20hsemanais

Vagas
Portadoreesde
Deficiênccia
-

Afro-brasileiro
-

Salário:
R$5.500
0,00

Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreaamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontratantte.
Vagas
Ampla
Portadoresdee
Código
Funçã
ão
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficiência
012
MédicoOftalmo
ologista
CR
-
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Função:MédicoOtorrinolariingologista-20hsemanais

Salário:R$5
5.500,00

Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreaamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontratantte.
Vagas
Ampla
Portado
oresde
Código
Funçção
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficiêência
013
MédicoOtorrinoolaringologista
CR
Função:MédicoPneumologissta-20hsemanais

Salário:R$5
5.500,00

Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreaamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontratantte.
Vaga
as
Ampla
Portadorresde
Código
Funçção
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficiên
ncia
014
MédicoPneumo
ologista
CR
-
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Função:Médicoespecialistaem
mRadiologiaeDiagnósticopo Salário:R$5
5.500,00
rImagem-20hsemanais
Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreaamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontratantte.
Va
agas
Ampla
Portad
doresde Afro-brasileiro
Código
Funçção
Concorrência
Deficiiência
MédicoespecialistaeemRadiologiae
CR
015
DiagnósticoporImag
gem
Função:MédicoReumatologiista-20hsemanais

Salário:
R$5.500
0,00

Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreaamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontratantte.
Vagas

CONSÓRCIO PÚBLICO INTER
RFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO RIO CORRE
ENTE – CISBARC -

Rua Cel. Clemente Araújo Castro, 264 A, sala, centro, Cep: 47640-000 Santa Maria da Vitória - Bahia
CNPJ:33.248.669/0001-56

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: J42V4V/9NNNTJP2E8ZLC2A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
12 de Maio de 2022
14 - Ano V - Nº 934

Código
016

Santana

Funçã
ão
MédicoReumatolog
gista

Ampla
Concorrência
CR

Função:MédicoUrologista-2
20hsemanais

Portadorresde
Deficiên
ncia
-

Afro-brasileiro
-

Salário:R$5
5.500,00

Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontratantte.
Vagas
Ampla
Portadoresd
de
Código
Função
Afro-brasileiro
Concorrência
Deficiência
017
MédicoUrologista
CR
Função:MédicoespecialistaeemPediatria-20hsemanais

Salário:
R$5.500
0,00

Síntesedasatribuições:
Avaliar as condições de saú
úde e estabelecer diagnósticos; avaliar o eestado de crescimento e
desenvolvimento da criança, comparando com os padrões normais, para orientar a alimentação,
indicar exercícios, vacinaçãão e outros cuidados; estabelecer o plaano médico-terapêuticoprofilático prescrevendo med
dicação, tratamento e dietas especiais, paara solucionar carências
alimentares, anorexias desid
dratação, infecções, parasitoses e previniir a tuberculose, tétano,
difteria, coqueluche e outrass doenças; tratar lesões doenças ou alteraações orgânicas infantis,
indicando ou realizando cirurrgias descrevendo pré operatório e acompan
nhamento pós operatório,
para possibilitar a recuperaçãão da saúde do paciente; executar tarefass médicas e intervenções
diretamente ligadas as sua esp
pecialidade.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidade m
médica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
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unidade ou hospital contratan
nte.

Código
018

Fun
nção
Médicoespeciallista em Pediatria

Ampla
Concorrência
01

Va
agas
Portad
doresde Afro-brasileiro
Deficiiência
-

-

Função:MédicoGastroentero
ologista-ColonoscopiaSalário:R$5.500,00
20hsemanais
Síntesedasatribuições:
Desempenharatividadesrelativ
vasà
supervisão,
planejamento,
coordenação,programaçãooueexecução especializada, em grau de m
maior complexidade, de
trabalhos
de
defesa
e
proteção
dasaúdeindividualnasváriasesspecialidadesmédicasligadasàsaúdefísicae/o
oumentaleàdoença,eaotra
tamentoclínicoecirúrgicodoorrganismohumano.Realizarconsultaseatendim
mentosmédicos;
tratar
pacientes; realizar exames d
dentro da sua especialidade; implementar ações parapromoção da
saúde; coordenar prograamas e serviços em saúde; elab
borar documentos e
difundirconhecimentosdaáreaamédica.Participardasatividadesdeensino,peesquisaeextensão,deacord
ocomas necessidadesinstitucio
onais.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidademéédica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospitalcontratantte.
Va
agas
Ampla
Portad
doresde Afro-brasileiro
Código
Funçção
Concorrência
Deficiiência
MédicoGastroentero
ologista–
019
CR
Colonoscopia
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Função: Médico especiallistas em Ortopedia e Salário:R$ 2.200,00
2
Traumatologia–08hsemanais
Síntesedasatribuições:
Prepararmateriaiseequipamen
ntosparaexamesradiológicos;operaraparelho
osclínicosparaproduzir
imagens e gráficos funcionaiss como recurso auxiliar ao diagnóstico; preeparar pacientes erealizar
exames; prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exames; realizar as atividadessegundo
boas práticas, normas e proccedimentos de biossegurança, radioproteçção e código deconduta;
executar quaisquer outraas atividades correlatas ao seu eemprego, determinadas
pelosuperiorimediato.
Pré-requisitosexigidos:
I -certificado de conclusão d
de residência médica, ou Título de Especcialista reconhecido pela
sociedade da especialidade m
médica pretendida; ou
II - atestado de capacitação ttécnica emitido pelo Diretor Médico ou co
oordenador do serviço da
unidade ou hospital contratan
nte.

Código

20

Funçã
ão

Médico especialistas em Ortopedia e
Traumatologia

Cód
digo
Portado
oresd
Ampla
e
Concorrência
Deficiên
ncia
01

Afro-brasileiro

-

-

Salário:R$ 2.097,94
2
Função:Técnico em Radiologgia-Ressonância–20h
semanais
Síntesedasatribuições:
Preparar materiais e equipamenntos para exames radiológicos; operar aparelhhos clínicos para produzir
imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico; prepaarar pacientes e realizar exames; prestar atendimento aoss pacientes fora da sala de exames; realizar as atividades segundo boas
práticas, normas e procedimeentos de biossegurança, radioproteção e códdigo deconduta; executar
quaisquer outras atividades corrrelatas ao seu emprego, determinadas pelo suuperior imediato.
Pré-requisitosexigidos:
Ensino médio completo e Cursso Técnico de Radiologia em instituição educcacional Reconhecida pelo
Ministério da Educação, registtro no respectivo Conselho de Classe e 06 m
meses de experiência Comprovada em Ressonância Magnnética.
Va
agas
Ampla
Porta
adoresde
Código
Fun
nção
AfroConcorrência
Deficciência
brasileiro
020
CR
Técnico em Radiologia -
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Ressonânicia

3. REQUISITOS PARA CONV
VOCAÇÃO PARA O EMPREGO PÚBLICO
São requisitos básicos para o ingrresso no quadro do CONSÓRCIO PÚBLICO
O INTERFEDERATIVO
DE SAÚDE DA BACIA DO RIO
O CORRENTE – CISBARC:
a) Ter sido aprovado e classificaddo no processo seletivo simplificado, na forma deste edital;
b) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função;
c) Apresentar os documentos ccomprobatórios da formação e requisitos constantes
c
no item 2.3.
desteedital.
d) Ter nacionalidade brasileira ouu equiparada;
e) Estar em pleno gozo e exercíciio dos direitos políticos;
f) Apresentar declaração de acúm
mulo de cargos ou negativa de acumulação;
g) atender às demais exigências ccontidas neste Edital.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento de todas ass normas e condições
estabelecidas para a Seleção S
Simplificada contidas no presente Edital e Comunicados Oficiais
divulgado

no

endereço

elletrônico

da

Prefeitura

do

municíppio

de

Santana

–

https://sai.io.org.br/ba/santana/sitte/diariooficialseguindo a sua tácita aceitaçãão em relação às quais
não poderá alegar desconhecimennto.
4.2 As inscrições para esta seleeção pública simplificada do Consórcio Púbblico Interfederativo de
Saúde da Bacia do Rio Corrennte – CISBARC serão realizadas pelo corrreio eletrônico e-mail:
cisbarc@hotmail.com, com anexxos em PDF ou de forma presencial ou por in
ntermédio de procurador
munido de procuração pública nno endereço descrito no artigo5.1 deste ediital. Não serão aceitas
inscrições efetuadas de forma nãoo estabelecida neste item.
4.3 O período para a realizaçãoo das inscrições será entre os dias 11/05/22022 a 25/05/2022. As
inscrições presenciais serão de ssegunda-feira a sexta-feira nos horários da
as 08:00h às 12:00h. As
inscrições por endereço eletrôniico: cisbarc@hotmail.com, serão recebidas até
a às 23:59h do último
dia reservado para inscrições.
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4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: a) Preencher a Ficha de IInscrição, disponível no
anexo I deste edital, declarandoo estar ciente das condições exigidas para admissão no emprego
público e submetendo-se às norm
mas expressas neste Edital;
4.5 Em hipótese alguma, depois de finalizado o preenchimento da ficha de Inscrição e efetivado a
inscrição, será permitido ao candiidato alterar dados e a opção do cargo para o qual se inscreveu.
4.6 É de exclusiva responsabilidaade do candidato a exatidão dos dados cadasstrais informados no ato
da inscrição.
4.6.1 Declaração falsa ou inexataa dos dados constantes na ficha de inscrição, bbem como a falsificação
de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documenntação, determinará o
cancelamento da inscrição e anuulação de todos os atos dela decorrentes, im
mplicando, em qualquer
época, na eliminação automática do candidato sem prejuízo das cominações leegais cabíveis.
4.6.2. Caso a irregularidade seja constatada após a admissão do candidato, o mesmo será desligado
do emprego pelo Consórcio Públiico Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrente – CISBARC -,
garantida a ampla defesa e o conttraditório.
4.7 A inscrição deste processo selletivo simplificado- PSS - é isenta de taxa.
4.8 O Consórcio Público Interfeederativo de Saúde da Bacia do Rio Corrennte – CISBARC não se
responsabiliza pelo recurso conttra indeferimento de inscrição não recebido por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhass de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação,
bem como outros fatores de ordem
m técnica que impossibilitem a transferência de dados.

5. DA ENTREGA DA DOCUM
MENTAÇÃO PARA CONCORRER AO PR
ROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
5.1 a ficha de inscrição, currícullo e documentos comprobatórios deverão serr entregues no endereço
eletrônico

cisbarc@hotmail.com
m

com

assunto:

seleção

simplificada

edital

002/2022

ou

presencialmente ou por interméddio de procurador munido de procuração públlica do dia 11/05/2022 a
25/05/2022em envelope fechadoo, com descritivo Inscrição para processo sseletivo simplificado do
CONSÓRCIO PÚBLICO INTER
RFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO
D RIO CORRENTE –
CISBARC, no endereço abaixo:
DESTINATÁRIO: CONSÓRCIIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SA
AÚDE DA BACIA DO
RIO CORRENTE – CISBARC/P
Policlínica Regional de Saúde de Santa Maria da Vitória.Localizada
a Avenida Roberto Santos s/nº, S
Santa Maria da Vitória-BA, CEP.:47.640-000..
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5.2 a entrega da documentação iincompleta, fora do prazo definido no subiteem 5.1 ou por outra via
diferente da estabelecida neste E
Edital, causará o indeferimento da participaçãão do processo seletivo.
5.3 não haverá devolução de doocumentos, das cópias ou cópias autenticadaas, bem como quaisquer
documentos enviados, assim com
mo, não serão fornecidas cópias dos mesmos.
5.4 o CONSÓRCIO PÚBLIC
CO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA
D BACIA DO RIO
CORRENTE – CISBARC e a C
Comissão do Processo Seletivo Simplificada não se responsabilizam
por qualquer tipo de extravio quee impeça a chegada da referida documentaçãoo ao seu destino.
5.5 no edital de resultado final da seleção simplificada constará a listagem
m única dos candidatos
aprovados para as vagas abertas ppelo presente Edital.

6.0. DA AVALIAÇÃO DE TÍTU
ULOS
6.1 – os Títulos (digitalizados freente e verso) e currículo deverão ser enviados por correio eletrônico:
cisbarc@hotmail.com ou entreguues presencialmente no endereço descrito no subitem 5.1, no período
de 11/05/2022 a 25/05/2022, m
mesmo período da inscrição, em cópias meecanizadas e/ou com fé
pública e numerados sequenciallmente, acondicionados em envelope deviddamente identificado da
seguinte forma: Seleção Públicaa Simplificada do CONSÓRCIO PÚBLICO
O INTERFEDERATIVO
DE SAÚDE DA BACIA DO R
RIO CORRENTE – CISBARC, Edital- PSS
S - n° 002/2022, nome
completo do candidato, códigoo do cargo pretendido, cargo ao qual cooncorre, quantidade de
documentos e acompanhados dee uma relação específica, sem rasuras ou eemendas, discriminando
cada documento e respectivo núm
mero, datada e assinada pelo candidato não sse aceitando entrega em
data posterior.
6.2 Junto aos títulos o candidato deve encaminhar a fotocópia da Cédula de Iddentidade (frente e verso)
com a qual se inscreveu.
6.3 não serão avaliados os títuloss entregues fora do prazo e de forma diferentte do estabelecido nesse
edital.
6.4 somente serão considerados os títulos a seguir indicados, desde que devidamente vinculados ao
cargo ao qual o candidato está cooncorrendo.
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6.5 são considerados documenttos oficias de identidade: as carteiras e/ouu cédulas de identidade
expedidas pelas Secretarias de Seegurança, Forças Armadas, Ministério das Reelações Exteriores e pela
Polícia Militar; Passaporte; Ideentidade para Estrangeiros; Carteiras Profissionais expedidas por
órgãos
ou Conselhos de Classe que, poor Lei Federal, valem como documento de identidade, bem como a
Carteira Nacional de Habitação (ccom fotografia na forma da Lei nº 9.503/97).
6.6 para efeito de avaliação dos ttítulos, o candidato a qualquer das vagas deveerá entregar, juntamente
com os documentos exigidos, a fo
fotocópia autenticada ou com fé pública do seeu diploma de graduação
e do curso de residência e/ou esppecialização para concorrer ao cargo do empreego público selecionado.
No caso de não haver a entrega ddeste diploma ou certificado, os títulos não serrão avaliados.
6.7 somente será pontuada a expeeriência técnico-profissional realizada após a conclusão do Curso de
Graduação ou de conclusão do curso de residência e/ou especialização qque concorre a vaga de
emprego público.
6.8 somente serão considerados os títulos que tenham compatibilidade com o emprego de opção do
candidato.
6.9.
AVALIAÇÃODETÍTULOSPA
ARAOSEMPREGOSPÚBLICOSNAÁR
READEMED
ICINA

Alínea
A
B

C

Tipodottítulo
Diplomadecu
ursodepósgraduaçãoStriictoSensuem
níveldedoutorado((títulodedoutor).
Diplomadecu
ursodepósgraduaçãoStriictoSensuem
níveldemestradoccomaprovaçãoda
Disserttação.
Certificadoderesid
dêncianaáreadoe
mpregop
público.

Quant.De
Titulos/ano

ValorUnitário
Pon
ntos

Pontuação
máxima

01

1,0porrtítulo

1,0

01

1,0porrtítulo

1,0

02

2,0porrtítulo

4,0
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D

E

F

Certificado, devidamente
registrado, de ccurso de pósgraduaçãoemníveeldeespecializaç
ãonaáreadoempreegopúblico,naci
onalouestrangeiira,comcarga
horáriamínimaade360horas.
Publicaçõescientííficas na área do
emprego público
Preten
ndido
Experiênciiatécnicoprofissionalnaáreeadeformaçãoe
especializaçãodoeempregopúblico
pretendido,eminsttituiçãopúblicao
uprivaada.

02

1,5porrtitulo

3,0

02

0,5p
por
publiccação

1,0

05

2,0aacada
36
65
diastrabaalhados

10,0

TOTAL

20pontos

*É obrigatória a apresentação ddo certificado de formação na área pretenndida junto aos títulos
apresentados.

6.10. AVALIAÇÃO DE TÍTUL
LOS PARA OS EMPREGOS PÚBLICOS
S NA ÁREA DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA RES
SSONÂNCIA

Alínea
A

Tipo doo título
Experiência como Téccnico em Radiologia
emServiços de Saúde eem Instituições públicas ouprivadas, nos últimos dez anos, no manuseio deAparelho de RessonânciaMagnética.

Quant. de
títulos
10

Va
alor
Pontuação
Uniitário
máxima
2,0 a cada365
diastrabbalhados 20,0

TOTAL

20
pontos

mente concluídos e que
6.11 somente serão pontuados oos títulos referentes a Cursos comprovadam
apresentem a carga horária mínim
ma exigida neste Edital.
6.12 não serão considerados os tíítulos que comprovem participação do candiddato enquanto estudante,
sob estágio extracurricular.
6.13 cada título será considerado uma única vez e para uma única situação.
6.14 os atestados/certidões/decclarações devem estar datados, carimbaados e assinados por
representante legal.
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6.15 será desconsiderado o títullo que não preencher devidamente os requiisitos exigidos para sua
comprovação; cuja fotocópia esteeja ilegível; sem data de expedição ou sem aassinatura do declarante
ou responsável.
6.16 a responsabilidade pela esscolha dos documentos a serem avaliados na Prova de Títulos é
exclusiva do candidato.
6.17. A declaração de idoneidadee dos títulos firmada pelo candidato supre a nnecessidade de exibição
de cópia mecanizada autenticadaa, respondendo ele por declarações falsas oou pela inidoneidade do
título apresentado, com as cominações estabelecidas no presente Edital.
6.18. Os Documentos entregues não serão devolvidos, mesmo após a homolo
ogação do Resultado do
Concurso.
6.19 encerrado o período de receepção e feita à entrega dos Títulos não será ppermitida, sob qualquer
alegação, a inclusão de novos doccumentos.
6.20 todo documento expedido eem língua estrangeira somente será considerrado se traduzido para a
língua portuguesa por tradutor jurramentado.
6.21 comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade naa obtenção dos títulos
apresentados, o candidato terá annulada a respectiva pontuação e comprovada a culpa do mesmo, este
será excluído do processo seletivoo simplificado, sem prejuízo das medidas pennais cabíveis.

7.0 DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
7.1 os candidatos serão classificaados em ordem decrescente do total de pontoss.
7.2 na hipótese de igualdade da nnota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os caandidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data
de publicação do resultado e claassificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do
Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741,de 1.º de outubro de 2003);
b) obtiver maior pontuação em exxperiência profissional comprovada;
c) obtiver a maior número de fillhos declarados na ficha de inscrição pelo caandidato e devidamente
comprovados;
d) persistindo o empate, será feito sorteio em sessão pública, através do nú
úmero de inscrição dos
candidatos classificados e empataados.
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7.3 o resultado final da seleção para Emprego Público será publicado por meiio de uma listagem, com
a classificação dos candidatos habbilitados para o processo seletivo.

8.0. DA ELIMINAÇÃO
8.1 será eliminado da seleção púbblica para Emprego Público o candidato que:
8.1.1 o candidato que apresentar documentos inidôneos ou prestar declaraçõess não verdadeiras no ato
de inscrição;
8.1.2 não atingir a classificação dde até 5 (cinco vezes) o número de vagas doo cargo selecionado para
concorrer.
9.0 DOS RECURSOS
9.1 caberá interposição de recuursos, devidamente fundamentados, ao CO
ONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚD
DE DA BACIA DO RIO CORRENTE – CIS
SBARC - no prazo de 2
(dois) dias úteis da publicação doo resultado:
9.1.1 contra indeferimento do peddido de inscrição;
9.1.2 contra o resultado da seleçãão curricular;
9.2 os recursos deverão ser prootocolados em requerimento próprio disponíível no anexo III deste
edital
9.3 os recursos deverão ser indiviiduais e devidamente fundamentados.
9.4 os recursos interpostos que nnão se refiram especificamente aos eventos aaprazados ou interpostos
fora do prazo estabelecido neste E
Edital não serão apreciados.
9.5 caso haja procedência de reecurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente,
alterar-se a classificação inicial oobtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou,
ainda, poderá acarretar a desclasssificação do candidato que não obtiver notaa mínima exigida, como
consta no item 8.1.2 deste edital.
9.6 O recurso interposto em desaccordo com este Edital não será considerado.
9.7 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os can
ndidatos.
9.8 Os recursos serão recebidoos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos
irreparáveis ao candidato.
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9.9 não serão aceitos recursos viaa fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora ddo prazo, sendo somente
de forma presencial.
9.10 os recursos contra resultadoo final serão analisados e somente serão divuulgadas as respostas dos
recursos DEFERIDOS no diário oficial e/ou endereço eletrônico da prefeiturra do município sede do
consórcio e/ou da prefeitura mu
municipal do presidente do consórcio e/ou no endereço eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/santana/sitte/diariooficial. Não serão encaminhadas reespostas individuais aos
candidatos.
9.11 o CONSÓRCIO PÚBLIC
CO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA
D BACIA DO RIO
CORRENTE – CISBARC, quaando for o caso, submeterá os recursos à Comissão do Processo
Seletivo Simplificado - PSS quee decidirá sobre o pedido de reconsideração e divulgará o resultado
através de edital disponibilizado no diário oficial da prefeitura do município sede do consórcio e/ou
do diário oficial da prefeitura do município do presidente do Consorcio.
9.12

a

comissão

examinaddora

do

processo

seletivo

do

CON
NSÓRCIO

PÚBLICO

INTERFEDERATIVO DE SAÚ
ÚDE DA BACIA DO RIO CORRENTE – CISBARC,
C
responsável
pela organização do certame, connstitui última instância administrativa para reecursos, sendo soberana
em suas decisões, razão pela quall não caberão recursos ou revisões adicionais.

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO
O RESULTADO FINAL
O resultado final da seleção sim
mplificada para Emprego Público, após deciddidos todos os recursos
interpostos, será homologado peela Comissão de Seleção Simplificada do CO
ONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚD
DE DA BACIA DO RIO CORRENTE – CISBARC e publicado no
Diário Oficial da prefeitura do município de Santana, município do presidente do Consórcio no
endereço eletrônico https://sai.io..org.br/ba/santana/site/diariooficialem ordem
m classificatória, em lista
única).

11. DA CONVOCAÇÃO PARA
A ADMISSÃO
11.1 as contratações serão efetuaadas por prazo indeterminado, regidas pela Coonsolidação das Leis do
Trabalho – CLT, e não envolveem, em qualquer hipótese, a estabilidade prrevista no artigo 41 da
Constituição Federal. As contrataações obedecerão à ordem de classificação doos candidatos aprovados.
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Demais documentos que se fizereem necessários serão posteriormente informaados pelo CONSÓRCIO
PÚBLICO INTERFEDERATIVO
O DE SAÚDE DA BACIA DO RIO CORREN
NTE – CISBARC
11.2 o candidato será convocado através de edital específico publicado no Diáário Oficial da Prefeitura
do município de Santana, m
município do Presidente do Consórcio no endereço eletrônico
https://sai.io.org.br/ba/santana/sitte/diariooficial, sendo de inteira responsabiilidade do candidato o
acompanhamento dos editais de cconvocação que serão publicados.
11.3 o candidato que deixar dde comparecer no prazo fixado no Editaal de Convocação será
considerado como desistente e suubstituído, na sequência, pelo imediatamente cclassificado.
11.4 a habilitação para o empreggo dependerá de prévia inspeção médica oficcial a ser realizada pelo
CONSÓRCIO PÚBLICO INTER
RFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO
D RIO CORRENTE –
CISBARC. O candidato convocaado somente será contratado se for julgado ap
pto física e mentalmente
para o exercício do emprego. Caso seja considerado inapto para exercerr o emprego, não será
admitido, perdendo automaticam
mente a vaga, sendo convocado o próxim
mo habilitado da lista,
obedecida a ordem de classificaçãão.
11.4.1 os candidatos portadoress de necessidades especiais, se aprovadoss e classificados, serão
submetidos à perícia médica paraa a verificação da compatibilidade de sua defiiciência com o exercício
das atribuições do emprego.
11.4.2 caso a perícia médica cconclua negativamente quanto à compatibillidade e habilitação do
candidato para o exercício do em
mprego, este não será considerado apto à coontratação e deixará sua
vaga disponível para o próximo ccandidato na ordem de classificação.
11.5 para o ato de contratação o candidato, além dos demais requisitos previsstos neste Edital, deverá
apresentar os seguintes documenttos em ORIGINAL:
a) carteira de Trabalho e Previdênncia Social;
b) declaração de acumulação de ccargo, emprego ou função pública quando foor o caso, ou negativa de
acumulação, para fins do dispostoo no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituiição Federal;
c) certidões negativas de anteecedentes criminais expedidas pelos Foroos da Justiça Federal
(www.trf1.jus.br) e Estadual, doss locais onde residiu nos últimos 5 (cinco) ano
os;
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d) atestado médico comprovanndo aptidão física e mental, após exames médicos admissionais
definidos pelo CONSÓRCIO PÚ
ÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE
E DA BACIA DO RIO
CORRENTE – CISBARC;
11.5.1 em fotocópias:
a) certificado ou diploma de concclusão que comprove a escolaridade/formaçãoo exigida para função;
b) Inscrição no órgão de classe daa categoria;
c) Cédula de Identidade (RG) (2 vvias);
d) Cadastro de Pessoa Física – CP
PF (2 vias)
e) Comprovante de Residência (22 vias);
f) Certidão de Nascimento ou Casamento (do candidato);
g) Certidão de Nascimento dos Filhos Menores;
h) Caderneta de Vacinação de filhhos menores de 5 (cinco) anos;
i) Comprovante de certificado de reservista ou de dispensa, se do sexo mascullino;
k) Número do PIS ou do PASEP;
l) Título de Eleitor, com comprrovantes de voto da última eleição, ou certiidão de quitação com a
Justiça Eleitoral;
m) Cartão Nacional de Saúde;
n) Demais documentos que o C
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERAT
TIVO DE SAÚDE DA
BACIA DO RIO CORRENTE – CISBARC julgar necessários, posteriormentee informados.
11.6 O candidato, após a convoccação, deverá comparecer à Coordenadoria dde Gestão de Pessoas do
CONSÓRCIO PÚBLICO INTER
RFEDERATIVO DE SAÚDE DA BACIA DO
D RIO CORRENTE –
CISBARC no prazo máximo dee 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação, munido de
documento de identidade originall juntamente com os documentos citados no ssubitem 11.

12.DAS DISPOSIÇÕES FINAIIS
12.1 Os itens deste Edital poderãão sofrer eventuais alterações, atualizações oou acréscimos, enquanto
não consumada a providência doo evento que lhes disser respeito, circunstânccia que será mencionada
em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pelo CO
ONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚ
ÚDE DA BACIA DO RIO CORRENTE – CISBARC,
C
no endereço
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eletrônico https://sai.io.org.br/ba//santana/site/diariooficial,site da Prefeitura doo Município de Santana
na Internet.
12.2 Qualquer inexatidão e/ou irrregularidade constatada nas informações e doocumentos do candidato,
mesmo que já tenha sido divulgado o resultado desta seleção simplificada ppara Emprego Público e
embora o candidato tenha obtidoo aprovação, levará a sua eliminação, sem ddireito a recurso, sendo
considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição.
12.3 É de inteira responsabilidadde do candidato acompanhar as publicações dde todos os comunicados
e Editais referentes ao processo sseletivo simplificado de que trata este Edital.
12.4 Não haverá segunda convoocação do processo seletivo, seja qual for o motivo da ausência do
candidato, neste Edital e em outtros Editais referentes às fases deste processso seletivo simplificado
para Emprego Público.
12.5 O não comparecimento do ccandidato no período de convocação acarretaará na sua eliminação do
processo seletivo.
12.6 Os casos omissos serão resoolvidos pela Coordenadoria de Gestão de Peessoas do CONSÓRCIO
PÚBLICO INTERFEDERATIVO
O DE SAÚDE DA BACIA DO RIO CORREN
NTE – CISBARC
12.7 Será admitida a impugnaçãoo deste Edital, desde que devidamente fundam
mentada, no prazo de 01
dia útil, a contar da sua publicaçãão.
12.7.1 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente, dentro do prazo estipulado, no endereço
daPREFEITURA MUNICIPAL D
DE SANTANA - BAHIA- Praça da Bandeiraa s/nº, centro – Santana Estado da Bahia, CEP 47.700-0000.
12.8 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO
PRESIDENTE CONSÓRCIO
O PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SA
AÚDE DA BACIA DO
RIO CORRENTE – CISBARC
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: __________________________________________________________
_______

CÓDIGO DA CATEGORIA: ___
______________CARGO PRETENDIDO:____________________
1 - DADOS PESSOAIS
Nascimento: ____/____/_________ Naturalidade: _______________________
___________
Sexo: [

] Masc. [ ] Fem.

Identidade:_________________Ó
Órgão Emissor:___________Data de Expediçção: ____/____/______
CPF:_________________________ Nacionalidade:______________________
________________
Nome do Pai:_____________________________________________________
_________________
Nome da Mãe:____________________________________________________
________________
Estado Cívil: ____________________Filho(s): (

)

SIM

(

) NÃO; SE SIM

QUANTOS?__________
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
Rua/Av.:___________________________________________nº_______Comp
pl. ________________
Bairro: ______________________________________________CEP: _______
___________ - _____
Cidade/UF.:____________________ _______Telefone Res: (
Telefone Cel:(

) __________
__________________

)____________________ Telefone para Recado:(

) ______
__________________

E-mail: ____________________________________________
(

)

Declaro está ciente daas condições exigidas para seleção e admisssão de emprego público

contidas neste edital nº 002/20222
Assinatura: ______________________________________________________
_
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ANEXO II
CRONO
OGRAMA DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA
ATIVIDADES

DATAS

Inscrições

12/05/2022 a 25/05/2022

Avaliação
Integrada

dos

currículos

ppela

comissão 26/05/2022

Publicação do resultado parcial

30/05/2022

Interposição de recurso

31/05/2022 a 01/05/2022

Avaliação dos recursos

02/06/2022

Publicação de resultado final

03/06/2022
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ANEXO III

RECURSO CONTRA DECISÃO
O RELATIVA A SELEÇÃO SIMPLIFICAD
DA, Publicado no Edital
PSS- nº 002/2022, realizado peelo Consórcio Público Interfederativo de S
Saúde da Bacia do Rio
Corrente – CISBARC.
Eu, ............................................................................................, portador do do
ocumento de identidade
nº...................., Órgão expedidoor ................., Estado ............, inscrição nº......................., para
concorrer a uma vaga sob o cóódigo nº .........., específico do cargo de ................................ a ser
prestado pelo Consórcio Públicco Interfederativo de Saúde da Bacia do Rio
R Corrente, apresento
recurso junto a Comissão de Seleeção contra decisão do:
.......................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................. ..................
....................................................................................................................................................................
A decisão objeto de contestação éé:
.......................................................................................................................................................... .........
.........................................................................................(explicitar a decisão quue está contestando).
Os argumentos com os quais conttesto a referida decisão são:
.......................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................. ..................
..........................................................................................................
Para fundamentar essa contestaçãão, encaminho anexos os seguintes documenttos:
......................................................................................................................................................... ..........
....................................................................................................................................
Santa Maria da Vitória-BA,,......dde....... de 2022
...........................................................
Assinatura do candidato

RECEBIDO
em......../......./2022
por..........................................................
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