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EDITAL 02/2016 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL E PEDIATRA PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES – IMAS – VIÇOSA – MG 

 

 

O presidente do Instituto Municipal de Assistência aos Servidores - IMAS, Marcos Willian 

dos Santos Fórneas, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em conformidade com a 

lei 1512/2002 e demais normas aplicáveis, torna público que estará recebendo à Rua Maria 

Geralda Paranhos, 107, Centro, no dia 02 de fevereiro de 2016, de 08:30 às 11:00hs, 

documentação para Processo Seletivo Simplificado para contratação de Médicos (Clínico 

Geral e Pediatra) para realização de consultas, sendo o atendimento no Consultório do IMAS. 

 

 1 – OBJETO  

 O objeto do presente edital é a contratação de médicos para prestação de serviços de 

atendimento dos seus segurados, no consultório do Instituto Municipal de Assistência aos 

Servidores-IMAS, conforme especialidade, número de vagas, remuneração e carga horária 

abaixo relacionada, que será preenchida de acordo com a necessidade do Instituto. 

 

CATEGORIA ESPECIALIDADE Nº. DE VAGAS TETO MÁXIMO CARGA HORÁRIA 

Médico Clínico Geral 01 R$ 2.700,00 10 horas semanais 

Médico Pediatra 01 R$ 1.890,00 7 horas semanais 

  

 

2 - DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 – Poderão se inscrever para participar do Processo Seletivo os profissionais, 

pessoas físicas e jurídicas. 

2.2 – As inscrições serão gratuitas, em formulário próprio – ficha de inscrição – que 

deverá ser preenchida em letra legível, não podendo haver rasuras ou emendas, nem omissão de 

dados nele solicitados. 

2.3 – O preenchimento da ficha de inscrição de forma incompleta, ilegível ou 

incorreta implica eliminação sumária do candidato do processo seletivo simplificado. 

2.4 – Não poderão se inscrever candidatos que tenham sido desligados do serviço 

público, por insuficiência de desempenho profissional. 
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3 – DA DOCUMENTAÇÃO 

 

        Para participar do Processo Seletivo os candidatos deverão apresentar as seguintes 

documentações: 

- Pessoa Física 

a) Cópia do Diploma; 

b) Registro no Conselho Regional de Medicina; 

c) Certidão ou Declaração do Conselho, referente à regularidade junto ao mesmo; 

d) Certificados de participação em congressos, jornadas, seminários cursos e eventos 

relacionados à área de atuação; 

e) Título de especialidade ou residência médica credenciada pelo MEC dentro da 

especialidade; 

f) Inscrição como autônomo junto ao INSS; 

g) Título de Eleitor e comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 

h) Prova de quitação com o Serviço Militar para o sexo masculino; 

i) Comprovante de endereço; 

j) C.P.F.; 

k) Carteira de Identidade; 

l) Preenchimento de ficha cadastral – Anexo I; 

 

- Pessoa Jurídica 

a) Registro de empresa no CRM; 

b) Contrato Social e última alteração contratual se houver; 

c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

d) Alvará Localização; 

e) Alvará Sanitário; 

f) CND – INSS; 

g) CRF – FGTS; 

h) CND – Tributos Municipais; 

i) CND – Tributos Estaduais 

j) CND – Tributos Federais 

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
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3.1 - Toda documentação deverá ser apresentada em cópias autenticadas em 

cartório, ou por servidor do Instituto Municipal de Assistência aos Servidores – IMAS, com 

os respectivos originais para conferência. 

3.2 – Não será habilitado para o Processo Seletivo o candidato que deixar de 

apresentar os documentos acima, ou apresentá-lo em desacordo com o presente Edital. 

 

 4 – DA ADESÃO AO PROCESSO 

 

  Torna-se implícito que os proponentes que responderem ao Processo Seletivo, 

concordam integralmente com os termos do presente Edital e seus anexos. 

  

5 - DA SELEÇÃO: 

 

 

A seleção será realizada pela Comissão nomeada por meio da Portaria nº 04/2016, 

procedendo a avaliação curricular do candidato, obedecendo aos critérios abaixo: 

 

I. APRIMORAMENTO PROFISSIONAL – PARA PROFISSIONAIS DE NÍVEL 

SUPERIOR 

TITULAÇÃO 
VALOR             

(pontos) 

I.I. Mestrado na Especialidade 12 

I.II. Residência oficial reconhecida pelo MEC  10 

I.III 
Curso de Especialização (Pós-Graduação) na Especialidade, com carga 

horária igual/superior a 360 horas aulas. 
8 

I.IV 
Outros cursos de Especialização (Pós-Graduação), com aplicabilidade na 

função, com carga horária igual/superior a 360 horas aulas.  
5 

II. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  
VALOR 

(pontos) 

Congressos, Jornadas, Seminários 

ou outros eventos (para eventos 

com especificação de período em 

carga horária, 8 horas serão 

consideradas como um dia) 

II.I. Com até 16 horas de duração. 1,0 

II.II. Com mais de 16 horas de duração. 2,0 

II.III. 
Trabalhos apresentados em revistas 

especializadas. 
5,0 

 

II.IV. 

 

Apresentação de trabalhos em 

congresso na especialidade como 

autor ou coautor. 

2,0 

 

II.V. 
Membro titular da Sociedade 

Brasileira da Especialidade 
5,0 
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  5.1 – Serão computados pontos somente para os Certificados de participação 

emitidos nos últimos 5 (cinco) anos.  

5.2 - Serão considerados apenas os títulos relacionados com o emprego pretendido 

pelo candidato. 

 

 6 – DO PROCEDIMENTO E JUGAMENTO 

 

  Toda documentação mencionada no Artigo 3º do presente edital, deverá ser 

entregue dentro de envelope lacrado, devidamente identificado externamente, na sede do 

Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, à Rua Maria Geralda Paranhos, 107, Centro, 

Viçosa-MG, no dia 02 de fevereiro de 2016, no horário de 08:30 às 11:00hs, com os seguintes 

dizeres: 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 02/2016 DOCUMENTOS 

 RUA MARIA GERALDA PARANHOS, 107 

 CEP: 36570-000 

 VIÇOSA – MG 

 (NOME DO PROFISSIONAL E ESPECIALIDADE) 

 

 

 7 – DA CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1 – A classificação final será feita em ordem decrescente, considerando-se a soma 

de pontos obtidos de acordo com o item 5 do presente edital. 

7.2 – Caso haja empate entre os candidatos na avaliação curricular, o critério de 

desempate obedecerá a seguinte ordem: 

1. Candidato que tiver maior idade; 

2. Candidato casado; 

3. Candidato que tiver maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos; 

7.3 – O resultado PARCIAL do presente Processo Seletivo Simplificado será 

afixado no quadro de aviso do Instituto Municipal de Assistência aos Servidores, no dia 03 de 

fevereiro de 2016 a partir das 09:00hs e no site www.imasvicosa.com.br. 

7.4 – O resultado FINAL do presente Processo Seletivo Simplificado será afixado no 

quadro de aviso do Instituto Municipal de Assistência aos Servidores, no dia 05 de fevereiro de 

2016 a partir das 14:00hs no mural do IMAS e no site www.imasvicosa.com.br.  

 

 8 – DA CONVOCAÇÃO 

 

8.1 – A convocação do candidato aprovado será feita através de telefone e/ou e-

mail. 
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8.2 – O candidato aprovado convocado que não comparecer para assinatura do 

contrato, faculta-se ao Instituto Municipal de Assistência aos Servidores independente de aviso, 

notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, convocar o licitante remanescente, na 

ordem de classificação imediata e subsequente à daquele que não compareceu a assinatura do 

documento acima especificado. 

  

 9 – RECURSOS E VALIDADE 

 

9.1 – Caberá recurso do resultado parcial no prazo máximo de 02 dias úteis a contar 

da data de divulgação da classificação. 

9.2 – O recurso (anexo II) deverá ser interposto mediante petição devidamente 

fundamentada e subscrita pelo concorrente ou por procurador habilitado na forma da Lei, no 

prazo máximo de 02 dias úteis após a divulgação do resultado parcial.  

9.3 – O recurso poderá ser apresentado em formato livre e deverá ser entregue em 

envelope devidamente preenchido e lacrado no horário de 08h às 11h do dia 05 de fevereiro 

de 2016, no Instituto Municipal de Assistência aos Servidores, Rua Maria Geralda Paranhos, 107 

- Centro- Viçosa/MG 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL 02/2016 - RECURSO 

 RUA MARIA GERALDA PARANHOS, 107, CENTRO 

 CEP: 36570-000 

 VIÇOSA – MG 

(NOME DO PROFISSIONAL E ESPECIALIDADE) 

 

9.4 – Este processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de 

homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

10 – DO PAGAMENTO 

 

 10.1 – O Instituto Municipal de Assistência aos Servidores pagará aos profissionais 

contratados, os valores devidos até o 5º dia útil subsequente à prestação de serviços. 

 

 

11 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 11.1 – A contratação se efetivará após assinatura do termo contratual de 12 (doze) 

meses, precedido por período de experiência de 30 dias, mediante apresentação de comprovante 

de residência, podendo ser prorrogado por igual período. 

 11.2 – Toda informação referente ao presente Processo Seletivo Simplificado será 

fornecida pela Administração do IMAS. 
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 11.3 – Ao inscrever no presente Processo Seletivo Simplificado os interessados 

declaram conhecer, aceitar e obedecer plenamente os termos do presente Edital e de possuir os 

documentos comprobatórios das condições vigentes. 

 11.4 – É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, o objeto do presente 

Edital. 

 11.5 – Mais esclarecimentos serão prestados na sede do Instituto Municipal de 

Assistência aos Servidores-IMAS ou pelo telefone (31) 3892-7077 com a administração. 

 11.6 – Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão de 

Avaliação do Processo Seletivo Simplificado e pela administração do Instituto Municipal de 

Assistência aos Servidores - IMAS, observados os princípios e normas que regem a 

administração pública. 

 

 

 

Viçosa, 27 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

_______________________________                            ________________________________ 

Tânia Denise Meschwitz Costa              Marcos Willian dos Santos Fórneas 

Presidente da Comissão Especial                                                   Presidente do IMAS 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

FICHA CADASTRAL 
Edital 02/2016 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

NOME 

 

ENDEREÇO (RUA, Nº, SALA, BAIRRO, CIDADE, ESTADO) 

 

 

CPF 

 

IDENTIDADE 

TELEFONES: 

 

E-MAIL: 

 

 

 

 

Viçosa, _____ de _______________  de 2016. 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

OBS: TODOS OS CAMPOS DEVERÃO SER OBRIGATORIAMENTE PREENCHIDOS 
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ANEXO II 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSOS 

Á Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para Médico Clínico Geral 
e Pediatra de que trata o Edital nº 02/2016. 

Nome candidato(a):______________________________________________________  

Nº do CPF:_________________________ 

 Justificativa do candidato – Razões da solicitação do recurso: 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Obs: Preencher com letra de forma e entregar este formulário no Instituto, na Rua Maria 
Geralda Paranhos, 107 - Centro- Viçosa/MG.  

Data:____/____/____  

_____________________________________ 

Assinatura do candidato 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COMPROVANTE DE ENTREGA DE RECURSO  

Nome do candidato(a):____________________________________________________ 

 Nº do CPF: _________________________  

Nome do Funcionário: _______________________________________________ 

Data:____/____/____  
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MINUTA DE CONTRATO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AOS 

SERVIDORES 

 

EDITAL Nº 02/2016 

 

 Pelo presente instrumento particular, de um lado, o INSTITUTO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES, com sede à Rua Maria Geralda Paranhos, 107, Centro, Viçosa, 

MG, CNPJ n° 26.141.515/0001-03 doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 

seu Presidente Marcos Willian dos Santos Fórneas, CPF n° 043.149.706-00, Carteira de Identidade MG 

10.594.087, e de outro lado, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF XXXXXXXXXX e Carteira de 

Identidade XXXXXXXXXX, Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais sob o nº XXXXX, 

doravante denominado CONTRATADO (A), tem justo e avençado o presente contrato de prestação de 

serviços para o INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES, em conformidade 

com o Edital n° 02/2016, legislação em vigor, em especial a Lei Municipal n° 1.891/08 e suas alterações e 

das seguintes cláusulas e condições: 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – O (A) CONTRATADO (A) se compromete a prestação de Serviços 

em CLINICA GERAL, consultas no consultório do Instituto Municipal de Assistências aos Servidores, 

declarando aceitar o objeto desde Contrato com total observância do regime do CONTRATANTE. 

 PARÁGRAFO ÚNICO- O (A) CONTRATADO (A) deverá acordar mensalmente, com o 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES, os dias e horários de realização das 

consultas totalizando 10 horas/semana médico (a) Clínico Geral e 7 horas/semana médico (a) Pediatra. 

 CLÁUSULA SEGUNDA - Ao (A) CONTRATADO (A) cabe o dever de segurança pelos 

serviços prestados na forma deste Contrato e do Código de Ética Profissional aos usuários atendidos. 

 PARÁGRAFO ÚNICO - O (A) CONTRATADO (A) será responsável pelas consequências 

decorrentes de culpa profissional individualmente e/ou da equipe. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – não haverá direitos resultantes de relação de emprego, decorrentes 

do presente Contrato. 

 CLÁUSULA QUARTA – Pela prestação de serviço mencionado na Cláusula Primeira, o (a) 

CONTRATADO (A) Clínico Geral receberá o teto máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e 

Pediatra R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais). 

 CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATANTE poderá fiscalizar como lhe aprouver e no seu 

exclusivo interesse, o exato cumprimento deste Contrato, inclusive verificando à efetiva realização dos 

serviços contratados. 

 CLÁUSULA SEXTA - O (A) CONTRATADO (A) deverá manter em perfeita regularidade suas 

obrigações previdenciárias bem como suas situações junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas 

atividades, devendo apresentar mensalmente o comprovante de recolhimento junto ao INSS, em caso de 
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outra fonte de contribuição, bem como o pagamento anual do ISSQN por ocasião de renovação do 

CONTRATO. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – O CONTRATANTE providenciará publicação resumida dos termos do 

presente contrato. 

 CLÁUSULA OITAVA – O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período. 

 CLÁUSULA NONA – E por assim haverem ajustado, firmam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor, todas assinadas pelas partes juntamente com duas testemunhas abaixo, elegendo 

o foro da Comarca de Viçosa, para dirimir questão direta ou indiretamente relacionada com este Contrato. 

 

 

 

Viçosa, XX de XXXXXXX de 2016. 

 

 

 

____________________________________________ 

Instituto Municipal de Assistência aos Servidores 

CONTRATANTE 

 

 

 

____________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADO (A) 

 

 

 

Testemunhas: ___________________________________ 

 

                       ___________________________________ 

 


