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Universidade Estadual de Montes Claros

Reitor: Prof. João dos Reis Canela

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MÉDICO 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES

3ª RETIFICAÇÃ0 DO EDITAL 1/2015

O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, através da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, no uso de 
suas atribuições regimentais e da legislação vigente, torna pública a seguinte retificação do Edital 1/2015, para cargos de Médico Universitário da 
Universidade Estadual de Montes Claros.

1. Fica reaberta as inscrições do Concurso Público, no período de 4/4 a 4/5/2016.
2. Fica alterado o cronograma do Concurso Público, que passa a ter as seguintes datas:

Subitens do Edital Eventos Datas
2.3 e 2.3.1 Reabertura de Inscrição 4/4 a 4/5/2016
2.7.2 Pedido de Tratamento Especial Até 4/5/2016
2.7.5 e 8.1.3 Resultado do Pedido de Tratamento Especial 11/5/2016
9.5.2 Recurso contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial 12 e 13/5/2016
8.1.4 e 9.5.2.1 Resultado do Pedido de Tratamento Especial (após recurso) 20/5/2016
3.2.4 Inscrição na Reserva de Vagas Até 4/5/2016
8.1.5 Resultado da inscrição na Reserva de Vagas 11/5/2016
9.5.3 Recurso contra o indeferimento da inscrição na Reserva de Vagas 12 e 13/5/2016
8.1.6 e 9.5.3.1 Resultado da inscrição na reserva de Vagas (após recursos) 20/5/2016
2.6 Cartão de Inscrição 18/7/2016
5.6.1 Aplicação das Provas de Múltipla Escolha 24/7/2016
9.5.4 Recurso contra questões das Provas de Múltipla Escolha 25 e 26/7/2016
8.1.7 e 9.5.4.1 Resultado das Provas de Múltipla Escolha (após recursos) 15/8/2016
6.3 e 8.1.9 Lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos 15/8/2016
6.4 Entrega da documentação para a Prova de Títulos 16/8 a 26/8/2016
8.1.10 Resultado da Prova de Títulos 14/9/2016
9.5.5 Recursos contra o resultado da Prova de Título 15 e 16/9/2016
8.1.11 e 9.5.5.1 Resultado da Prova de Título (após recurso) 30/9/2016
8.1.12 Resultado Final do Concurso 30/9/2016
9.5.6 Recurso contra o Resultado Final do Concurso 3 e 4/10/2016
8.1.13 e 9.5.6.1 Resultado Final do Concurso após recursos 13/10/2016
8.1.14 Resultado Definitivo 13/10/2016
8.4 Relatório Geral do concurso Após 13/10/2016

 3. Os demais itens e normas do Edital permanecem inalterados.
4. O Edital retificado será divulgado no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.

Montes Claros, 16 de março de 2016

Professor João dos Reis Canela
Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes

23 811934 - 1

- Guarda-Mor/MG - PA/Nº 07018/2010/002/2016 - Classe 1. Validade: 
17/03/2020. *Eduardo Gonçalves Neto/Fazenda Imperial, PCPER I, 
lote 27 - Posto de abastecimento de combustíveis - Paracatu/MG - PA/
Nº 18829/2005/001/2016 - Classe 1. Validade: 18/03/2020. *Olavo 
Remigio Condé e Outros/Fazenda Buriti Alto - Culturas anuais, 
excluindo a olericultura - Paracatu/MG - PA/Nº 31829/2015/001/2016 
- Classe 1. Validade: 18/03/2020. *Juraci Balest/Fazenda Falcão São 
Vicente - Culturas anuais, excluindo a olericultura - Buritis/MG - PA/
Nº 03983/2016/001/2016 - Classe 1. Validade: 21/03/2020. *Ricardo 
Aparecido Mani/Fazenda Nossa Senhora Aparecida - Culturas anu-
ais, excluindo a olericultura - Bonfinópolis de Minas/MG - PA/Nº 
17472/2010/002/2016 - Classe 1. Validade: 21/03/2020. *Figueiredo 
Extração Minerais Ltda. ME/Fazenda Jardim, Mat. 31.812 - Extração 
de cascalho para utilização imediata na construção civil - João Pinheiro/
MG - PA/Nº 24908/2015/001/2016 - Classe 1. Validade: 22/03/2020. 
*Marciel Bertanha Eireli ME - Extração de argila usada na fabricação de 
cerâmica vermelha - João Pinheiro/MG - PA/Nº 07632/2014/001/2016 
- Classe 1. Validade: 22/03/2020. (a) Ricardo Rodrigues de Carvalho. 
Superintendente Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas.
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Pauta da 130ª Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Sul 
de Minas do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.
Data: 04 de abril de 2016, às 13h30min.
Local: Sede Regional do Sisema - Avenida Manoel Diniz, 145,
Bairro Industrial JK, Varginha/MG.
1. Execução do Hino Nacional Brasileiro.
2. Abertura pelo Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC Sul de Minas, Dr. 
Nalton Sebastião Moreira da Cruz.
3. Comunicado dos Conselheiros e Assuntos Gerais.
4. Exame das Atas da 126ª RO de 09/11/2015 e 127ª RO de 
09/12/2015.
5. Processos Administrativos para exame da Licença de Operação 
Corretiva:
5.1 Cris & Bibi Confecções e Lavanderia Ltda. ME - Lavanderias 
Industriais com tingimento, amaciamento e outros acabamentos em 
roupas, peças do vestuário e artefatos diversos de tecidos - Congonhal/
MG - PA/N° 18351/2011/001/2014 - Classe 5. Apresentação: Supram 
SM.
5.2 Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. - Fabricação de 
produtos alimentares, não especificados ou não classificados; base 
de armazenamento e distribuição de gás liquefeito de petróleo, GLP 
- Arceburgo/MG - PA/N° 00264/2000/005/2015. Classe 5. Apresenta-
ção: Supram SM.
6. Processo Administrativo para exame da Licença de Operação Cor-
retiva - “Ampliação”:
6.1 Pastifício Santa Amália S.A. - Fabricação de produtos alimenta-
res, não especificados ou não classificados - Machado/MG - PA/Nº 
00170/1993/011/2015 - Classe 5. Apresentação: Supram SM.
7. Processos Administrativos para exame da Revalidação da Licença 
de Operação:
7.1 Curtume Tigrão Ltda. - Fabricação de couro por processo completo, 
a partir de peles até o couro acabado, com curtimento ao cromo, seus 
derivados ou tanino sintético - São Sebastião do Paraíso/MG - PA/Nº 
00025/1994/008/2010 - Classe 5. Apresentação: Supram SM.
7.2 Washtec Lavanderia Técnica Ltda. - Lavanderias industriais com 
tingimento, amaciamento e outros acabamentos em roupas, peças 
do vestuário e artefatos diversos de tecidos - Passos/MG - PA/Nº 
00056/1996/005/2013 - Classe 5. Apresentação: Supram SM.
7.3 Café Bom dia Ltda. - Torrefação e moagem de café - Varginha/MG - 
PA/N° 00071/1992/005/2016 - Classe 5. Apresentação: Supram SM.
7.4 Uniminas Agro Industrial Ltda - Fiação e tecelagem plana e tubular 
com fibras naturais e sintéticas, com acabamento, lavanderias indus-
triais com tingimento, amaciamento e outros acabamentos em roupas, 
peças do vestuário e artefatos diversos de tecidos; base de armazena-
mento e distribuição de gás liquefeito de petróleo, GLP - Camanducaia/
MG - PA/Nº 00212/1998/009/2015 - Classe 6 . Apresentação: Supram 
SM.
8. Processo Administrativo para exame de requerimento para Interven-
ção Ambiental em Bioma Mata Atlântica, em estágio de regeneração 
médio ou avançado, não vinculados ao Licenciamento Ambiental:
8.1 Pedro Prudente de Carvalho/Sítio Chapéu - Baependi/MG - PA/
Nº 10010000831/1 - Área de RL: 3,9900 ha - APP: 0,9310 ha - Área 
Requerida: 9,6712 ha - Área Passível de Aprovação: 9,6712    ha. - Fito-
fisionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana - Estágio de 
Regeneração: Médio. NRRA Caxambu.
9. Encerramento.
(a) Nalton Sebastião Moreira da Cruz. Secretário de Estado Adjunto de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC 
Sul de Minas.

ADENDO DE PUBLICAÇÃO
(Publicada no Diário Oficial de “MG”, no dia 23/03/2016 - pág. 27)
Na Pauta da 168ª Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM.
Data: 30 de março de 2016, às 14h.
Local: Rua Espírito Santo, 495, 4º andar/Plenário, Centro, Belo 
Horizonte/MG.
Inclui-se:
(...)
9. Resposta referente à Moção nº 002/2015, aprovada na 165ª Reunião 
Ordinária do Plenário do COPAM, realizada no dia 16/09/2015. Apre-
sentação: Secretaria de Planejamento e Gestão.
(...)
Obs.: A alteração acima acarretará modificação na sequência numérica 
da pauta publicada. (a) Luiz Sávio de Souza Cruz. Secretário de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presidente do 
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.

 DELIBERAÇÃO COPAM Nº 846, DE 22 DE MARÇO DE 2016.
Altera a Deliberação COPAM nº 491, de 24 de maio de 2013 e dá outras 
providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso das atribuições que 
lhe conferem o artigo 15, parágrafo único do Decreto nº 46.953, de 23 
de fevereiro de 2016 e o artigo 1º da Deliberação COPAM nº 133, de 
30 de dezembro de 2003;
DELIBERA:
Art. 1º - A letra “g”, do número “II”, do Anexo Único, da Deliberação 
COPAM nº 491, de 24 de maio de 2013, que estabelece a designação 
dos membros da Unidade Regional Colegiada do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba do COPAM e dá outras providências, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
II - Sociedade Civil:
(...)
g) 1 (um) representante de entidade ambientalista legalmente constitu-
ída no Estado para proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, 
assim cadastrada no Cadastro Estadual de Entidades Ambientalistas - 
CEEA, nos termos da Resolução SEMAD nº 1.573, de 26 de abril de 
2012;
Titular: Vago
(...)
2º Suplente: Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo 
Mineiro - ANGÁ - Antônio Geraldo de Oliveira
Art.2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 22 de março de 2016. (a) Nalton Sebastião Moreira da 
Cruz. Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.

O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna público 
que Celulose Nipo-Brasileira S.A. - Projeto Fábrica (Unidade Indus-
trial), através do processo nº 019091/2012/001/2016 - Classe 6, solici-
tou Licença Prévia para a atividade de aterro para resíduos não perigo-
sos - classe II, de origem industrial, no município de Belo Oriente/MG. 
Informa que foi apresentado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encon-
tra-se à disposição dos interessados na Superintendência Regional de 
Meio Ambiente do Leste Mineiro, das 08h30 min. às 11h30min. e das 
13h30min. às 16h30min. Comunica que os interessados na realização de 
Audiência Pública deverão formalizar o requerimento, conforme Deli-
beração Normativa COPAM nº 12/94 de 23/12/94, na Superintendência 
Regional de Meio Ambiente do Leste Mineiro, localizada na Rua Oito, 
146, Ilha dos Araújos, Governador Valadares/MG, CEP.: 35.020-700, 

das 08h30min. às 11h30min. e das 13h30min. às 16h30min., dentro do 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data desta publicação. 
(a) Nalton Sebastião Moreira da Cruz. Secretário de Estado Adjunto de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM torna público 
que o requerente abaixo identificado solicitou à Superintendência 
Regional de Regularização Ambiental Central Metropolitana:
1) Licença de Operação: *Gerdau Açominas S.A./Mina de Vár-
zea do Lopes - Pilhas de rejeito/estéril, Ferro - Itabirito/MG - PA/Nº 
01776/2004/022/2016 DNPM nº 932705/2011 - Classe 6. (a) Nalton 
Sebastião Moreira da Cruz. Secretário de Estado Adjunto de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Secretário Executivo do 
COPAM.

O Superintendente Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas 
torna público que foi CONCEDIDA a Licença Ambiental abaixo 
identificada:
1) Revalidação de Licença de Operação: *Saint - Gobain do Brasil 
Produtos Industriais e para Construção Ltda. - Unidade de Tratamento 
de Minerais UTM - Nazareno/MG - PA/Nº 00060/1989/013/2015 - 
Classe 3. CONCEDIDA COM CONDICIONANTES. VALIDADE: 08 
(OITO) ANOS. (a) José Oswaldo Furlanetto. Superintendente Regional 
de Meio Ambiente do Sul de Minas.

O Superintendente Regional de Meio Ambiente Central Metropolitano 
torna público que foram concedidas as Autorizações Ambientais de 
Funcionamento para os processos abaixo identificados:
*J & P Transportadora Ltda. - Transporte rodoviário de produtos peri-
gosos, conforme Decreto Federal 96.044, de 18-05-1988 - Sabará/MG - 
PA/Nº 01986/2016/001/2016 - Classe 1. Validade: 15/03/2020. *Marcia 
Ferreira da Silva 57103887691 ME - Transporte rodoviário de produtos 
perigosos, conforme Decreto Federal nº 96.044, de 18-05-1988 - Betim/
MG - PA/Nº 02211/2016/001/2016 - Classe 1. Validade: 14/03/2020. 
*Pampulha Abastecimento de Aeronaves Ltda. - Transporte rodoviário 
de produtos perigosos, conforme Decreto Federal nº 96.044, de 18-05-
1988 - Belo Horizonte/MG - PA/Nº 07841/2005/002/2016 - Classe 
1. Validade: 16/03/2020. *Betim Química Ltda. - Transporte rodovi-
ário de produtos perigosos, conforme Decreto Federal nº 96.044, de 
18-05-1988 - Contagem/MG - PA/Nº 01411/2012/002/2016 - Classe 
1. Validade: 15/03/2020. *GPR Comercial Ltda. - Posto Revendedor 
- Sete Lagoas/MG - PA/Nº 18083/2005/003/2016 - Classe 1. Validade: 
15/03/2020. *Posto Pardal Ltda. ME - Posto Revendedor - Três Marias/
MG - PA/Nº 03435/2005/004/2016 - Classe 1. Validade: 21/03/2020. 
*VPI - Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda. - Sistema Reta-
lhista - Ouro Preto/MG - PA/Nº 01172/2001/002/2016 - Classe 1. 
Validade: 14/03/2020. *Santa Juliana Derivados de Petróleo Ltda. - 
Posto Revendedor - Sete Lagoas/MG - PA/Nº 01325/2001/003/2016 
- Classe 1. Validade: 11/03/2020. *Município de Curvelo - Fabrica-
ção de peças, ornatos e estruturas de cimento ou de gesso - Curvelo/
MG - PA/Nº 02477/2016/001/2016 - Classe 1. Validade: 10/03/2020. 
*Indústria e Comércio de Doces Sertanejo Ltda. - Fabricação de pro-
dutos alimentares, não especificados ou não classificados e Prepa-
ração do leite e fabricação de produtos de laticínios - Curvelo/MG - 
PA/Nº 20239/2005/001/2016 - Classe 1. Validade: 23/02/2020. *Pre 
16 Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ville Lisboa - Tratamento 
de esgoto sanitário - Lagoa Santa/MG - PA/Nº 43778/2013/002/2016 
- Classe 1. Validade: 09/03/2020. *Lavepi Ltda. Higienização de EPI 
- Prestação de outros serviços não citados ou não classificados: lava-
gem de EPI’S e material de segurança - Prudente de Morais/MG - PA/
Nº 28354/2011/003/2016 - Classe 1. Validade: 16/03/2020. *Empresa 
Construtora Brasil S.A. - Usina de produção de concreto asfáltico 
- Nova União/MG - PA/Nº 28585/2015/001/2016 - Classe 1. Vali-
dade: 11/03/2020. *Construtora Carlos Miranda Engenharia Comér-
cio e Indústria Ltda. - Extração de areia e cascalho para utilização 
imediata na construção civil; extração de argila usada na fabricação 
de cerâmica vermelha e obras de infra-estrutura (pátios de resíduos, 
produtos e oficinas), Areia, Argila e Saibro - Esmeraldas/MG - PA/Nº 
21711/2014/001/2016 DNPM nº 833.432/2014 - Classe 1. Validade: 
14/03/2020. *Mineração Bahia e Filhos Ltda. - Lavra a céu aberto com 
ou sem tratamento de rochas ornamentais e de revestimento (ardó-
sias), Ardósia - Papagaios/MG - PA/Nº 00439/2000/004/2016 DNPM 
nº 830.811/1990 - Classe 1. Validade: 15/03/2020. *Minasilício GMA 
Mineradora Ltda. - Lavra a céu aberto sem tratamento, minerais não 
metálicos, exceto em áreas cársticas ou rochas ornamentais e de reves-
timento, Quartzo - Nova União/MG - PA/Nº 22201/2010/002/2016 
DNPM nº 830.455/2007 - Classe 1. Validade: 22/03/2020. (a) Wagner 
da Silva Sales. Superintendente Regional de Meio Ambiente da Cen-
tral Metropolitana.

O Superintendente Regional de Meio Ambiente Central Metropolitano 
torna público o indeferimento do processo de Autorização Ambiental 
de Funcionamento abaixo identificado:
*Comércio e Indústria Verbazza Ltda. - Lavra a céu aberto sem tra-
tamento, minerais não metálicos, exceto em áreas cársticas ou 
rochas ornamentais e de revestimento - Ouro Preto/MG - PA/Nº 
02051/2002/004/2016 - Classe 1. (a) Wagner da Silva Sales. Superin-
tendente Regional de Meio Ambiente da Central Metropolitano.

O Superintendente Regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco 
torna público o arquivamento do processo abaixo identificado:
1) Autorização Ambiental de Funcionamento: *Prime Alimentos S/A 
– Industrialização da carne, inclusive desossa, charqueada e prepara-
ção de conservas - Pará de Minas/MG - PA/Nº 02029/2009/003/2015 
- Classe 1. Motivo: Perda do Objeto. (a) Paulo Tarso Alvim Miguel. 
Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Alto São 
Francisco.

O Superintendente Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas 
torna público que o requerente abaixo identificado solicitou:
1) Licença Prévia concomitante com a Licença de Instalação: *Coope-
rativa Mista dos Assentados e Agricultores Familiares do Noroeste de 
Minas Gerais - Abate de animais de pequeno porte - Paracatu/MG - PA/
Nº 01509/2012/001/2016 - Classe 3. (a) Ricardo Rodrigues de Carva-
lho. Superintendente Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas.

O Superintendente Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas, torna 
público que o requerente abaixo identificado solicitou:
1) Licença de Operação Corretiva: *Biolab Sanus Farmacêutica Ltda. - 
Comércio atacadista de produtos farmacêuticos - Extrema/MG - PA/Nº 
27865/2015/001/2016 - Classe 3. (a) José Oswaldo Furlanetto. Superin-
tendente Regional de Meio Ambiente do Sul de Minas.
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Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos

Presidente: Luiz Sávio de Souza Cruz

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG torna públicas 
as DECISÕES determinadas pela 99ª Reunião Extraordinária, realizada 
em 21/03/2016, às 14 horas, na rua Espírito Santo, 495, 4º andar/Plená-
rio, Centro, Belo Horizonte/MG, a saber: 4. Exame da Ata da 98ª RE do 
CERH, realizada em 17/02/2016. APROVADA COM ALTERAÇÕES. 
5. Lançamento do Mapa de Qualidade das Águas Superficiais de Minas 
Gerais em 2015. Apresentação: IGAM - Vanessa Kelly Saraiva. APRE-
SENTADO. 6. Monitoramento emergencial da qualidade das águas na 
bacia do rio Doce. Apresentação: IGAM - Regina Marcia Pimenta de 
Mello. APRESENTADO. 7. IGAM - Realizações 2015 e Planejamento 
2016. Apresentação IGAM: Maria de Fátima Chagas Dias Coelho. 
APRESENTADO. 8. Deliberações CERH/MG para exame e delibera-
ção: 8.1. Minuta de Deliberação Normativa CERH/MG que estabelece 
as diretrizes gerais, os princípios e fundamentos para subsidiar a elabo-
ração dos Regimentos Internos dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 
Apresentação: IGAM. BAIXADA EM DILIGÊNCIA PARA REANÁ-
LISE NA CTIL-CERH/MG. (a) Luiz Sávio de Souza Cruz. Secretário 
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD 
e Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH/MG.
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Universidade do Estado 

de Minas Gerais

Reitor: Dijon Moraes Júnior

ATOS ASSINADOS PELO VICE-REITOR
PROFº. JOSE EUSTÁQUIO DE BRITO

ATO N.º 343/2016 REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE 
CASAMENTO, nos termos da alínea “a” do art. 201 da Lei nº 869, 
de 5/7/1952, por oito dias, ao servidor ALISSON DAMASCENO 
VIEIRA, Masp n.º 1325481-8, da Faculdade de Educação, a partir de 
10/03/2016.

 RESOLUÇÃO COEPE/UEMG Nº 164/2016
 Aprova a instituição do Núcleo Docente Estruturante no âmbito dos 
Cursos de Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais 
– UEMG.
O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - COEPE, 
da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais e considerando a Resolução 
CONAES Nº 01, DE 17 de junho de 2010, o disposto no art.22 da Reso-
lução CEEE/MG Nº 459, de 10 de dezembro de 2013
 RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a instituição do Núcleo Docente Estruturante no âmbito 
dos Cursos de Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais 
– UEMG.
Art. 2º A composição e o funcionamento do NDE obedecerão aos ter-
mos da Resolução COEPE Nº 162/2016, cuja íntegra encontra-se dis-
ponível no site da UEMG.
Art. 3º Os Núcleos Docentes Estruturantes já existentes em Unida-
des da UEMG deverão adequar-se a esta Resolução, no prazo de 90 
(noventa) dias.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Reitoria da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Hori-
zonte, 23 de março de 2016.

Dijon Moraes Júnior
 Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEMG

 PORTARIA/UEMG Nº 13, de 22 de março de 2016
 Determina arquivamento de Sindicância Administrativa.

O Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 869, de 05 de 
julho de 1952, Estatuto e Regimento Geral da Autarquia, considerando 
a conclusão da Comissão Sindicante, a fls 42-43 e a nota da audito-
ria a fls 46-50 dos autos da S.A.I, instaurada pela PORTARIA UEMG 
Nº017/2010, resolve:
Art. 1º determinar o arquivamento da sindicância administrativa 
investigatória.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 22 de março de 2016.
Prof. Dijon Moraes Júnior

 Reitor
 PORTARIA/UEMG Nº 14, de 22 de março de 2016

 Determina arquivamento de Sindicância Administrativa.
O Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 869, de 05 de julho 
de 1952, Estatuto e Regimento Geral da Autarquia, considerando a con-
clusão da Comissão Sindicante, a fls 38 e a nota da auditoria a fls 48-54 
dos autos da S.A.I, instaurada pela PORTARIA UEMG Nº011/2013, 
resolve:
Art. 1º determinar o arquivamento da sindicância administrativa 
investigatória.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 22 de março de 2016.
Prof. Dijon Moraes Júnior

 Reitor
 PORTARIA/UEMG Nº 15, de 22 de março de 2016

 Determina arquivamento de Sindicância Administrativa.
O Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 869, de 05 de 
julho de 1952, Estatuto e Regimento Geral da Autarquia, considerando 
a conclusão da Comissão Sindicante, a fls 30-31 e a nota da auditoria 
a fls 41-46 dos autos da S.A.I, instaurada pela PORTARIA UEMG Nº 
010/2013, resolve:
Art. 1º determinar o arquivamento da sindicância administrativa 
investigatória.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 22 de março de 2016.
Prof. Dijon Moraes Júnior

 Reitor
 PORTARIA/UEMG Nº 16, de 22 de março de 2016

 Determina arquivamento de Sindicância Administrativa.
O Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 869, de 05 de 

julho de 1952, Estatuto e Regimento Geral da Autarquia, considerando 
a conclusão da Comissão Sindicante, a fls 23-24 e a nota da auditoria 
a fls 29-34 dos autos da S.A.I, instaurada pela PORTARIA UEMG Nº 
036/2013, resolve:
Art. 1º determinar o arquivamento da sindicância administrativa 
investigatória.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 22 de março de 2016.
Prof. Dijon Moraes Júnior

 Reitor
 PORTARIA/UEMG Nº 17, de 22 de março de 2016

 Determina arquivamento de Sindicância Administrativa.
O Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 869, de 05 de 
julho de 1952, Estatuto e Regimento Geral da Autarquia, considerando 
a conclusão da Comissão Sindicante, a fls 06- 07 e a nota da auditoria 
a fls 98-103 dos autos da S.A.I, instaurada pela PORTARIA UEMG Nº 
025/2010, resolve:
Art. 1º determinar o arquivamento da sindicância administrativa 
investigatória.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 22 de março de 2016.
Prof. Dijon Moraes Júnior

 Reitor
 PORTARIA/UEMG Nº 18, de 15 de março de 2016

 Determina arquivamento de Sindicância Administrativa.
O Reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 869, de 05 de julho 
de 1952, Estatuto e Regimento Geral da Autarquia, considerando a con-
clusão da Comissão Sindicante, a fls 120- 121 e a nota da auditoria a 
fls 158-163 dos autos da S.A.I, instaurada pela PORTARIA UEMG Nº 
029/2010, resolve:
Art. 1º determinar o arquivamento da sindicância administrativa 
investigatória.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 15 de março de 2016.
Prof. Dijon Moraes Júnior

 Reitor
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Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e 

do Desenvolvimento 

Sustentável

Secretário: Luiz Sávio de Souza Cruz

Conselho Estadual de 

Política Ambiental

Presidente: Luiz Sávio de Souza Cruz

O Superintendente Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba torna público que foi CONCEDIDA a Licença Ambien-
tal abaixo identificada:
1) Licença Prévia Concomitante com a Licença de Instalação: *Semen-
tes Selecta S.A. - Refinação e preparação de óleos e gorduras vege-
tais, produção de manteiga de cacau e de gorduras de origem animal 
destinadas à alimentação - Araguari/MG - PA/Nº 01267/2003/009/2016 
- Classe 3. CONCEDIDA COM CONDICIONANTES. VALIDADE: 
03 (TRÊS) ANOS. (a) Franco Cristiano da Silva Oliveira Alves. Supe-
rintendente Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba.

O Superintendente Regional de Meio AmbienteNoroeste de Minas 
torna público que foram concedidas as Autorizações Ambientais de 
Funcionamento para os processos abaixo identificados:
*Oscar Stroschon/Fazenda Barro Branco - Culturas anuais, excluindo 
a olericultura - Buritis/MG - PA/Nº 28631/2011/002/2016 - Classe 
1. Validade: 10/03/2020. *Edson Dias Valadares/Fazenda Palmei-
ras - Culturas anuais, excluindo a olericultura - Unaí/MG - PA/Nº 
02571/2011/002/2016 - Classe 1. Validade: 11/03/2020. *Djair Bar-
bosa/Fazenda Bonsucesso - Culturas anuais, excluindo a olericul-
tura - Uruana de Minas/MG - PA/Nº 22187/2011/001/2016 - Classe 
1. Validade: 15/03/2020. *Décio Lopes/Fazenda Gameleira - Cul-
turas anuais, excluindo a olericultura - Lagoa Grande/MG - PA/Nº 
24982/2008/003/2016 - Classe 1. Validade: 16/03/2020. *Figuei-
redo Extração Minerais Ltda - ME/Fazenda Santa Luzia, Mat. 26589 
- Extração de areia e cascalho para utilização imediata na constru-
ção civil - João Pinheiro/MG - PA/Nº 09983/2007/003/2016 - Classe 
1. Validade: 17/03/2020. *Lúcio Antônio Dias e Outra/Fazenda São 
Severino, lugar Santa Maria - Culturas anuais, excluindo a olericultura 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTVV ULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MÉDICO 
UNIUU VERSITÁRIO DA UNIUU VERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTESUU

3ª RETIFICAÇÃ0 DO EDITAL 1/2015
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Universidade Estadual 
de Montes Claros

Reitor: Prof. João dos Reis Canela

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVI-
MENTO DE CARGOS DE MÉDICO UNIVERSITÁRIO DA UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
2ª RETIFICAÇÃ0 DO EDITAL 1/2015

O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, 
através da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições regimentais e da legislação vigente, torna pública a 
seguinte retificação do Edital 1/2015, para cargos de Médico Universi-
tário da Universidade Estadual de Montes Claros.
- Na 1ª Retificação do Edital, no que se refere aos cargos de códigos 27 
e 29, fica sem efeito a alteração de vagas, permanecendo 4 vagas para o 
cargo de Pediatra Intensivista (UTI Neonatal) e 1 vaga para o cargo de 
Pediatra (UTI Neonatal).
O Edital retificado será divulgado no sítio eletrônico www.cotec.uni-
montes.br.

25 788735 - 1

Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e 
do Desenvolvimento 

Sustentável
Secretário: Luiz Sávio de Souza Cruz

Conselho Estadual de 
Política Ambiental

Presidente: Luiz Sávio de Souza Cruz

Por determinação da Unidade Regional Colegiada Leste de Minas do 
Conselho Estadual de Política Ambiental - URC/LM torna público que 
solicitou através do processo a seguir: 1) Revalidação da Licença de 
Operação: *Cooperativa dos Produtores Rurais de Itambacuri Ltda./
Unidade Industrial - Preparação do leite e fabricação de produtos de 
laticínios - Itambacuri/MG - PA/Nº 00452/2001/004/2016 - Classe 3. 
(a) Nalton Sebastião Moreira da Cruz. Secretário de Estado Adjunto de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC/
LM.

Por determinação da Unidade Regional Colegiada Rio das Velhas do 
Conselho Estadual de Política Ambiental - URC/RV torna público que 
solicitaram através dos processos a seguir: 1) Licença de Operação 
Corretiva: * Posto N & Reis Ltda. - Postos revendedores, postos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de 
combustíveis - Vespasiano/MG - PA/Nº 02511/2001/003/2016 - Classe 
3. 2) Revalidação da Licença de Operação: * Gramadus Ltda. - Trans-
porte rodoviário de resíduos perigosos - classe I - Contagem/MG - PA/
Nº 02307/2002/006/2016 - Classe 5. (a) Nalton Sebastião Moreira da 
Cruz. Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável e Presidente da URC/RV.

Por determinação da Unidade Regional Colegiada Sul de Minas do 
Conselho Estadual de Política Ambiental - URC/SM torna público 
que solicitaram através dos processos a seguir: 1) Licença de Opera-
ção: *Cláudia Carvalho Pereira ME - Transporte rodoviário de resí-
duos perigosos - classe I - Varginha/MG - PA/Nº 22733/2012/004/2016 
- Classe 3. *Cláudia Carvalho Pereira Transportes Eireli - Transporte 
rodoviário de resíduos perigosos - classe I - Varginha/MG - PA/Nº 
27003/2015/001/2016 - Classe 3. *Abatedouro Reis Ltda. - Abate de 
animais de pequeno porte (aves, coelhos, rãs, etc.) - Santa Rita do Sapu-
caí/MG - PA/Nº 8359/2014/005/2016 - Classe 3. (a) Nalton Sebastião 
Moreira da Cruz. Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC/SM.

Para o cumprimento do art. 37 da Lei Estadual 14.184/02, por estar 
em local ignorado, incerto ou inacessível, fica o empreendedor Orlando 
José Dias, CPF 175.462.736-68, notificado para a apresentação de 
informações complementares ao processo de licença de Requeri-
mento de Intervenção Ambiental nº 09010003595/13, no prazo de 60 
(sessenta) dias, sob pena de arquivamento do processo. Para maiores 
esclarecimentos, poderá o empreendedor dirigir-se à SUPRAM Cen-
tral Metropolitana , situada à Rua Espírito Santo, 495, 2º andar, Cen-
tro, Belo Horizonte/MG. (a) Wagner da Silva Sales. Superintendente 
da SUPRAM CM.

Por determinação da Superintendência Regional de Regularização 
Ambiental Sul de Minas, torna público que foram concedidas as Auto-
rizações Ambientais de Funcionamento para os processos a seguir: 
*Sebastião José Afonso - Extração de areia e cascalho para utilização 
imediata na construção civil, substância mineral areia - Paraisópolis/
MG - PA/Nº 24891/2010/002/2016 DNPM 832.354/2009 - Classe 1. 
Validade: 18/01/2020. *Paulo Sérgio de Almeida - Cafeicultura e citri-
cultura; criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de 
corte e suinocultura - Paraisópolis/MG - PA/Nº 00441/2007/002/2016 
- Classe 1. Validade: 18/01/2020. *Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais - COPASA - Tratamento de água para abastecimento - 
Monte Sião/MG - PA/Nº 35419/2014/001/2015 - Classe 1. Validade: 
18/01/2020. *Homero de Faria Franco - Cafeicultura e citricultura; 
criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de corte (exten-
sivo); silvicultura e culturas anuais - excluindo a olericultura - Alfenas/
MG - PA/Nº 22237/2015/001/2016 - Classe 1. Validade: 19/01/2020. 
*Café Silva Ltda. ME - Torrefação e moagem de grãos - Alpinópolis/
MG - PA/Nº 37275/2015/001/2016 - Classe 1. Validade: 19/01/2020. 
*Magnus Minerais Metais e Ligas Ltda. - Produção de fundidos de 
metais não ferrosos, inclusive ligas, sem tratamento químico superfi-
cial e/ou galvanotécnico, inclusive a partir de reciclagem - São João 
Del Rei/MG - PA/Nº 00313/1991/009/2016 - Classe 1. Validade: 
19/01/2020. *Indústria Mineira de Forjados Ltda. - Produção de for-
jados, arames e relaminados de aço sem tratamento químico superfi-
cial - Varginha/MG - PA/Nº 01759/2002/008/2016 - Classe 1. Validade: 
19/01/2020. *Pl Engenharia Ltda. - Loteamento do solo urbano para 
fins exclusiva ou predominantemente residenciais - Guapé/MG - PA/Nº 
34788/2015/001/2016 - Classe 1. Validade: 19/01/2020. *Laticínios S. 
& Oliveira Ltda. ME - Preparação do leite e fabricação de produtos de 
laticínios - Alagoa/MG - PA/Nº 22193/2011/002/2016 - Classe 1. Vali-
dade: 20/01/2020. *HCJM Agrícola Comércio e Representação Ltda. 
- Comércio e/ou armazenamento de produtos agrotóxicos, veteriná-
rios e afins - Pouso Alegre/MG - PA/Nº 07908/2011/002/2016 - Classe 
1. Validade: 20/01/2020. *Agroindústria São Sebastião da Bela Vista 
Ltda. - Preparação do leite e fabricação de produtos de laticínios - São 
Sebastião da Bela Vista/MG - PA/Nº 00899/2004/008/2016 - Classe 1. 
Validade: 21/01/2020. *Auto Posto a Padroeira do Brasil Eireli - Posto 
Revendedor - Machado/MG - PA/Nº 36009/2015/001/2016 - Classe 1. 
Validade: 21/01/2020. *Auto Posto Moreira Pinto Ltda. - Posto reven-
dedor - Borda da Mata/MG - PA/Nº 00948/2003/007/2016 - Classe 
1. Validade: 21/01/2020. *Refrigerantes Itamonte Ltda. - Molda-
gem de termoplástico não organo-clorado, sem a utilização de maté-
ria-prima reciclada ou com a utilização de matéria-prima reciclada a 
seco, com utilização de tinta para gravação - Itamonte/MG - PA/Nº 
35417/2015/001/2016 - Classe 1. Validade: 22/01/2020. *Richard Fran-
chi ME - Armazenagem de grãos ou sementes não-associada a outras 
atividades listadas e beneficiamento primário de produtos agrícolas: 
limpeza, lavagem, secagem, descascamento ou classificação - Madre 
de Deus de Minas/MG - PA/Nº 00127/2016/001/2016 - Classe 1. Vali-
dade: 22/01/2020. *Auto Posto Livramento Ltda. - Posto revendedor 

- Seritinga/MG - PA/Nº 03618/2001/002/2016 - Classe 1. Validade: 
22/01/2020. *Pedro Messias da Silva - Avicultura de corte e reprodu-
ção e criação de ovinos, caprinos, bovinos de corte e búfalos de corte 
(extensivo) - Passos/MG - PA/Nº 40031/2013/001/2016 - Classe 2. 
Validade: 22/01/2020. *Vilson Rodrigues Pereira - Cafeicultura e citri-
cultura - Campo do Meio/MG - PA/Nº 36828/2015/001/2016 - Classe 1. 
Validade: 22/01/2020. *Osmar Teixeira - Serviço de combate a pragas e 
ervas daninha em áreas urbanas e prestação de outros serviços não cita-
dos ou não classificados - Andradas/MG - PA/Nº 35364/2015/001/2016 
- Classe 1. Validade: 22/01/2020. *G.P. Comércio e Indústria de Pedras 
Ltda. - EPP - Aparelhamento, beneficiamento, preparação e transforma-
ção de minerais não metálicos, não associados à extração - São Tomé 
das Letras/MG - PA/Nº 20649/2008/002/2016 - Classe 1. Validade: 
22/01/2020. *Kelly Gouveia Batista Della Rosa - Horticultura (flori-
cultura, cultivo de hortaliças, legumes e especiarias e culturas anuais) 
- excluindo a olericultura - Jacuí/MG - PA/Nº 18669/2015/001/2016 - 
Classe 1. Validade: 25/01/2020. * Tomé Alves Pereira - cafeicultura e 
citricultura; criação de equinos, muares, ovinos, caprinos, bovinos de 
corte e búfalos de corte (confinados); bovinocultura de leite, bubali-
nocultura de leite e caprinocultura de leite; resfriamento e distribuição 
do leite associados à atividade rural de produção de leite; beneficia-
mento primário de produtos agrícolas classificação e culturas: limpeza, 
lavagem, secagem, descascamento ou anuais, excluindo a olericultura 
- Três Corações/MG - PA/Nº 12288/2011/001/2016 - Classe 1. Vali-
dade: 25/01/2020. (a) Nalton Sebastião Moreira da Cruz. Secretário de 
Estado Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
Presidente da URC/SM.

A Superintendência Regional de Regularização Ambiental Noroeste 
de Minas, nos termos do art. 32 do Decreto Estadual nº 44.844/2008, 
notifica o Autuado abaixo, por estar em local ignorado, incerto ou ina-
cessível, do Termo de Desistência de Defesa e/ou Recurso para cum-
primento dos requisitos de remissão da Lei Estadual nº 21.735/2015 
imposta ao empreendimento Fazenda Barra do Paiol oriunda do Auto 
de Infração nº 37432/2010. O Autuado tem o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir desta publicação, para se manifestar sobre a assinatura 
ou não do referido Termo, conforme disposto no art. 43, § 1º do Decreto 
Estadual nº 44.844/2008. Para os esclarecimentos necessários ou para 
ter acesso aos autos do processo, o interessado poderá dirigir-se à Supe-
rintendência Regional de Regularização Ambiental Noroeste de Minas 
- SUPRAM/NOR, situada à rua Jovino Rodrigues Santana nº 10, Bairro 
Nova Divinéia, Unaí/MG. Autuado: Levino Pinheiro de Morais Filho. 
Processo nº: 90270/2004/002/2010 - Auto de Infração nº 37.432/2010 
referente ao Auto de Fiscalização nº 006.711/2010. Local da Ocorrên-
cia: Fazenda Barra do Paiol. (a) Ricardo Rodrigues de Carvalho. Supe-
rintendente Regional de Regularização Ambiental Noroeste de Minas.

Por determinação da Unidade Regional Colegiada Noroeste de Minas 
do Conselho Estadual de Política Ambiental - URC/NOR torna público 
que solicitou através do processo a seguir: 1) Licença de Operação 
Corretiva: *Posto Planalto Ltda. - posto revendedor de combustíveis 
- Unaí/MG - PA/Nº 02853/2001/007/2016 - Classe 3. (a) Nalton Sebas-
tião Moreira da Cruz. Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e Presidente da URC/NOR.

25 789184 - 1

Instituto Estadual de Florestas

Diretora-Geral: Adriana Araújo Ramos

PORTARIA IEF Nº 04 DE 25 DE JANEIRO DE 2016.
Delega competência para substituir o Chefe do Regional Centro Norte/
Sete Lagoas durante o período de férias regulamentares.
A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORES-
TAS - IEF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n. 
45.834, de 22 de dezembro de 2011, e com respaldo na Lei Delegada nº 
180, de 20 de janeiro de 2011, com base na Lei nº 2.606, de 5 de janeiro 
de 1962, alterada pela Lei nº 8.666, de 21 de setembro de 1984 ,
Considerando o afastamento do servidor Júlio César Moura Guimarães, 
Masp 1.146.949-1 no período de 25/01/2016 a 16/02/2016, para o gozo 
de férias regulamentares, RESOLVE:
Art. 1º - Substituir o Chefe do Regional Centro Norte, durante seu perí-
odo de férias regulamentares em 25/01/2016 a 16/02/16, bem como 
para ordenar despesas e autorizar pagamentos, pelo mesmo período, 
conforme a relação a seguir:
I - Chefe Substituído:
Júlio César Moura Guimarães, Masp 1.146.949-1
II - Chefe Substituto:
Márcio Marques Queiroz, Masp 1.182.234-3
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, aos 25 de janeiro de 2016.
Adriana Araújo Ramos - Diretora Geral do IEF
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Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas

Diretora-Geral: Maria de Fátima Chagas Dias Coelho

Notificamos os autuados a seguir listados do arquivamento dos respec-
tivos autos de infração:

Autuado Processo 
Administrativo

Auto de 
Infração

José Luiz de Souza 006.07.2009 017083/2009

Guimarães Construção e Administra-
ção Ltda 14.09.2009 028818/2009

Cláudio Roberto Graça 09.07.10 915/2010

Prefeitura Municipal de Ipatinga 19.03.2009 3625/2009

Antônio Sidney Arantes 39.08.07 32337/2011

Francisco Alto Mar 94.08.08 73505/2007

José Sérgio Barbosa Queiroz 23.09.2010 1303/2010

Paulo Gonçalves de Freitas 12.07.2010 849/2010

Antônio Celso Carvalho 001/08/07 54955/2007

Ivan Caetano Costa 26/08/09 14621/2009

Silvio da Silveira 19.01.09 027536/2007

Vereda Imobiliária Ltda 193.09.0002 816/2009

Marilton Viana 003.08.2010 995/2010

Gilberto Damasceno Maia 010.09.2007 49205/2007
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ARQUIVAMENTO
Notifica os autuados a seguir listados do arquivamento dos respectivos 
autos de infração, em decorrência da remissão de crédito não tributário 
do artigo 6º, inciso I, da Lei Estadual nº 21.735/2015:

Autuado Processo Administrativo Auto de 
Infração

Edson Augusto Ricardo 023.09.2010 98599/2010

Joaquim Pereira de Araújo 15.10.10 1422/2010

Rogério Luiz Marinho 040.08.046 1605/2010

Maria de Lourdes Maciel 022.11.2010 1645/2010

Axe Auto Posto Ltda 023.11.2010 1813/2010

Prefeitura Municipal de 
Estrela do Sul 30600/2014/001/2014 1058/2010
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Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 

Econômico
Secretário: Altamir de Araújo Rôso Filho

Companhia Energética 
de Minas Gerais

Presidente: Mauro Borges

Empresa de Serviços 
de Comercialização de 

Energia Elétrica
 EMPRESA DE SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ 05.232.978/0001-00 - NIRE 31300017028

Comunicamos, em atendimento ao artigo 151 da Lei 6.404, de 15-12-
1976 e posteriores alterações, a renúncia do Sr. Fernando Henrique 
Schüffner Neto, ao cargo de Diretor-Presidente da Empresa de Serviços 
de Comercialização de Energia Elétrica S.A., através de carta proto-
colizada na citada Companhia, em 01-10-2015, e registrada na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, em 28-12-2015, sob 
o nº 5637634, protocolo 15/891.279-9.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2016.
Anamaria Pugedo Frade Barros

Superintendente da Secretaria Geral e 
Executiva Empresarial da CEMIG.
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Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais

Presidente: José Donaldo Bittencourt Júnior

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PORTARIA Nº.P/008/2016. O Presidente da Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais – JUCEMG, no uso de suas atribuições, DISPENSA, 
nos termos da Lei Delegada nº. 182, de 22 de janeiro de 2011, a servi-
dora, Masp 1282548-5, SANDRA REGINA DA SILVA, da função gra-
tificada FGI-2, JC-1100040, constante do anexo I do Decreto nº. 46.228 
de 29 de abril de 2013, a partir de 18/01/2016. Belo Horizonte, 18 de 
janeiro de 2016. José Donaldo Bittencourt Júnior. Presidente da Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais.

22 788285 - 1

 Atos decisórios de 25/01/16. Disponível no site: www.jucemg.mg.gov.
br. Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2016.
 José Donaldo Bittencourt Júnior - Presidente
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Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 

Regional, Política 
Urbana e Gestão 
Metropolitana

Secretário: Luiz Tadeu Martins Leite

Agência Reguladora de Serviços 
de Abastecimento de Água e 
de Esgotamento Sanitário

Diretor-Geral: Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso

 RESOLUÇÃO ARSAE-MG 77, DE 25 DE JANEIRO DE 2016.
 Fixa o montante da Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e Saneamento (TFAS), relativa ao exercício de 
2016, devida pelas entidades públicas ou privadas que prestem serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e que se 
submetam à regulação e fiscalização da Arsae-MG.
 O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVI-
ÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ARSAE-MG, no 
uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 12 e Anexo I da 
Lei Estadual nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, alterado pelos arts. 37 e 
38 da Lei Estadual nº 20.822, de 30 de julho de 2013, bem como no art. 
37 do Decreto Estadual nº 45.871, de 30 de dezembro de 2011, e
 CONSIDERANDO que a Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públi-
cos de Abastecimento de Água e Saneamento (TFAS) é um tributo que 
tem como fato gerador o exercício do poder de polícia pela Arsae/MG;
 CONSIDERANDO que são sujeitos passivos da TFAS todas as enti-
dades públicas ou privadas que prestem serviços de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário e que se submetam à regulação desta 
Agência;
 CONSIDERANDO que a TFAS é calculada de acordo com o previsto 
no art. 12 da Lei Estadual nº 18.309/2009 e seu Anexo I, alterados pelos 
arts. 37 e 38 da Lei Estadual nº 20.822/2013,
 RESOLVE:
 Art. 1º O montante da Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e Saneamento – TFAS, relativa ao exercício de 
2016, devido pelo prestador(a):
 I – Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) é fixado em 
R$ 29.464,567,76 (vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e qua-
tro mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos);
 II – Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais S.A. (Copanor) é fixado em R$ 507.819,13 (quinhentos e 
sete mil, oitocentos e dezenove reais e treze centavos);
 III – Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) de Juiz de Fora 
é fixado em R$ 1.648.203,25 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito 
mil, duzentos e três reais e vinte e cinco centavos);
 IV – Superintendência de Água e Esgotos (SAE) de Ituiutaba é fixado 
em R$ 307.870,30 (trezentos e sete mil, oitocentos e setenta reais e 
trinta centavos);
 V – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Passos é fixado 
em R$ 297.000,33 (duzentos e noventa e sete mil reais e trinta e três 
centavos);
 VI – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itabira é fixado 
em R$ 272.885,86 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e 
cinco reais e oitenta e seis centavos).
 Art. 2º O recolhimento do montante anual da TFAS será realizado em 
duodécimos, com vencimento das parcelas no dia 22 (vinte e dois) de 
cada mês ou, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, no 
primeiro dia útil subsequente.
 Parágrafo único – O recolhimento de que trata o caput deste artigo 
será realizado por meio de Documento de Arrecadação Estadual – 
DAE, emitido segundo as instruções constantes no “MANUAL DE 
ORIENTAÇÃO DE EMISSÃO DE DAE REFERENTE À TFAS 
ARSAE-MG”, enviado a todos os prestadores regulados.
 Art. 3º Excepcionalmente, o primeiro duodécimo poderá ser recolhido 
até o dia 29 (vinte e nove) de janeiro.
 Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso
Diretor-Geral
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Secretaria de Estado 
de Transportes e 
Obras Públicas

Secretário: Murilo de Campos Valadares

Expediente
RESOLUÇÃO Nº 002, DE 25 DE JANEIRO DE 2016.

Constitui Comissão para a apuração de faltas graves ao Regulamento 
do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e Metro-
politano do Estado de Minas Gerais.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS 
PÚBLICAS, no uso das atribuições conferidas pelo §1º do art. 93 da 
Constituição do Estado e considerando o disposto no artigo 102, pará-
grafo único, do Decreto nº 44.603/07,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão designada pelo Subsecretário de Estado de 
Regulação de Transportes para a apuração de faltas graves ao Regula-
mento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e 
Metropolitano do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Integram a comissão os seguintes 
servidores abaixo discriminados:

I – Leonardo Nunes de Souza, MASP 752.715-3;
II – Diovane de Sá Leopoldino, MASP 1.028.584-9;
III – João Anacleto dos Santos, MASP 1.388.325-1;
IV – Mônica Rodrigues de Paiva, MASP 1.033.500-8;
V – Eriênio Jaderson de Souza, MASP 1.231.114-8.
Parágrafo único. A Comissão será presidida pelo membro referido no 
inciso I do caput deste artigo e, na sua ausência ou impedimento, pelo 
membro referido no inciso II.
Art. 3º A presente Resolução entra em vigor na data da sua assinatura.
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, em Belo Hori-
zonte, aos 25 do mês de janeiro de 2016. 228º da Inconfidência Mineira 
e 195º da Independência do Brasil.
MURILO DE CAMPOS VALADARES
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas
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Departamento de Estradas de 
Rodagem de Minas Gerais

Diretor- Geral: Célio Dantas de Brito

 COMUNICADO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO 
E PENALIDADE DE MULTA – 113200 - DER/MG.
O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
de Minas Gerais - DER/MG, na qualidade de Autoridade de Trânsito, 
com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito Brasileiro, na 
Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN/
MG e Resolução 404/12, do Conselho Nacional de Trânsito – CON-
TRAN e considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos- ECT, devolveu as Notificações de Autuação e/ou Penalidade 
por não ter localizado ou porque não houve comprovação de entrega 
aos proprietários dos veículos, notifica-os das respectivas infrações 
cometidas em rodovias sob circunscrição do DER/MG, concedendo-
lhes, caso queiram, o prazo de 15 (quinze) dias contados a partir desta 
publicação, para interporem recurso de Defesa de Autuação e/ou apre-
sentarem o FICI – Formulário de Identificação de Condutor Infrator 
(para as Notificações de Autuação) e 30 (trinta) dias, para apresentarem 
recurso junto à JARI/DER-MG, para as Notificações de Penalidade. O 
Edital das Notificações de Autuação e/ou Penalidade está disponível no 
site www.der.mg.gov.br. Editais números: 230116-0069, 230116-0070, 
230116-0071, 230116-0072, 240116-0073, 240116-0074, 240116-
0075, 250116-0076 e 250116-0077.
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Ato assinado pelo Senhor Diretor Geral:
 CONCEDE LICENÇA À GESTANTE, nos termos do Art. 175, da Lei 
nº 869/1952 e art. 7º, XVIII da CF/1988, Lei Complementar nº 64/2002, 
à servidora: Masp 1108686-5 – BEATRIZ DE ALMEIDA BASTOS 
PINHEIRO, por um período de 120 dias, a partir de 11/01/2016.

Ato assinado pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças:
 REGISTRA AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA, 
nos termos do § 24 do artigo 36 da Constituição Estadual/1989, do ser-
vidor JOSÉ ALVES PEGO, Masp 1032116-4, a partir de 18/01/2016, 
referente ao cargo de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Código 
AUTOP, Nível I, Grau G.
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Departamento de Obras Públicas 
do Estado de Minas Gerais

Diretor-Geral: Flávio Goes Menicucci 

PORTARIA Nº 912 DE 21 DE JANEIRO DE 2016.
Constitui Comissão Permanente de Licitação e atribui-lhe 
competências.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLI-
CAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEOP-MG, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei nº 11.660, de 02 de dezembro 1994, 
modificada pela Lei Delegada nº 165, de 25 de janeiro de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar para constituir a Comissão Permanente de Licitação - 
CPL do DEOP-MG, nos termos do artigo 51 da Lei Federal nº 8.666 de 
21-06-1993, e alterações posteriores, os seguintes servidores:
I. Engª Leila Cristina Nunes Netto, MASP 1016707-0; II. Engº Fiora-
vante Vendramini, MASP 1018635-1; III. Engª Isabela Rezende Car-
valho, MASP 1379702-2; IV. Engº Marcus Vinicius Vieira da Silva, 
MASP 1375735-6; V. Engº Leandro Oliveira Araújo, MASP 1189265-0; 
VI. Arq. Rafaela de Oliveira Victorino, MASP 1366252-3; VII. Arq. 
Letícia Condé Corgozinho, MASP 1364878-7; VIII. Cont. Rosane Fer-
nandes da Silva, MASP 1018590-8; IX. Cont. Eliel Teixeira Goulart, 
MASP 1018463-8; X. Advª Eliane Machado Pessoa Ribeiro – MASP 
1132938-0; XI. Adv. Gilberto Nogueira de Almeida, MASP 1274066-8; 
XII. Adv. Sérgio Salvador Martins, MASP 1273942-1; XIII. Advª Mar-
celaViviane Michelle Ferreira da Silva, MASP 1399791-1.
§ 1º - A presidência da Comissão será exercida pela Engª Leila Cris-
tina Nunes Netto.
§ 2º - Nos impedimentos e afastamentos da Presidente, responderão 
pela Presidência, o Engº Fioravante Vendramini e o Adv. Sérgio Sal-
vador Martins.
Art. 2º - Compete à Comissão Permanente de Licitação processar e jul-
gar as Licitações promovidas pelo DEOP-MG.
Art. 3º - As atribuições a que se refere o art. 2º desta Portaria serão 
desempenhadas pelo Presidente e pelo menos mais dois membros da 
Comissão, sendo necessariamente 01 (um) Advogado e 01 (um) Enge-
nheiro ou Arquiteto.
§ Único - As reuniões da Comissão serão secretariadas por servidor da 
Gerência de Licitação.
Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 
nº 841, de 13 de junho de 2014.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Flávio Menicucci
Diretor Geral
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PEB1C, cargo 1; EE Coração Eucarístico, MaSP 1085599/7, MAR-
CELO QUINTILIANO DOS SANTOS, PEB1A, cargo 2; EE Isabel da 
Silva Polck, MaSP 388497/0, SUZANA MARIA DA SILVA SIQUEIRA 
DOS SANTOS, PEB1F, cargo 1; EE Pedro II, MaSP 1075654/2, CRIS-
TIANE MICHELLE JUSTI, PEB2D, cargo 1.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº15/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do §1º, art. 
23 da Lei nº 21710, de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293, de 2004, 
pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento 
efetivo, acrescido de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do 
cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola DV, a partir de 
04/01/2016, dos servidores: BELO HORIZONTE – EE Dona Augusta 
Gonçalves Nogueira, MaSP 1015807/9, DOUGLAS KUFFNER RIE-
FFEL, PEB1A, cargo 3; EE Major Delfino de Paula Ricardo, MaSP 
391486/8, NATHERCIA DAMASCENO OLIVEIRA, PEB1M, cargo 
1; EE Sarah Kubitscheck Ipiranga, MaSP 344297/7, NORMA LUCIA 
PEREIRA, PEB2P, cargo 2.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº16/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do §1º, art. 
23 da Lei nº 21710, de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293, de 2004, 
pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento 
efetivo, acrescido de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do 
cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola DVI, a par-
tir de 04/01/2016, dos servidores: BELO HORIZONTE – EE Dulce 
Pinto Rodrigues, MaSP 364145/3, VALERIA LIMA GONCALVES, 
PEB3H, cargo 1.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº17/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso 
II, art. 23 da Lei nº 21710 de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293 de 
2004, pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido de 
50%(cinqüenta por cento) da remuneração do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Escola DIV, a partir de 04/01/2016, da 
servidora:BELO HORIZONTE – EE Artur Joviano, MaSP 855707/6, 
Vânia Maria Gonçalves, PEBIIIP, cargo 1.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº18/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso II, 
art. 23 da Lei nº 21710 de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293 de 2004, 
pela remuneração do cargo de provimento em comissão de Diretor de 
Escola DII, a partir de 04/01/2016, da servidora: BELO HORIZONTE - 
EE Professor José Mesquita de Carvalho, MaSP 885382/2, Maria Apa-
recida Azevedo Antunes de Oliveira, PEB1H, cargo 1.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº19/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso II, 
art. 23 da Lei nº 21710 de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293 de 2004, 
pela remuneração do cargo de provimento em comissão de Diretor de 
Escola DIII, a partir de 04/01/2016, da servidora:BELO HORIZONTE 
– EE Coronel Vicente Torres Júnior, MaSP 332509/9, Ildete Ferreira de 
Sousa, PEB1A, cargo 1.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº20/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso 
II, art. 23 da Lei nº 21710 de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293 de 
2004, pela remuneração dos cargos de provimento efetivo acrescido 
de 50%(cinqüenta por cento) da remuneração do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Escola DIV, a partir de 04/01/2016, da 
servidora:BELO HORIZONTE - EE Júlia Lopes de Almeida, MaSP 
352408/9, Maria Aparecida Rabelo de Aguiar, PEB3O, cargo 1.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº21/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso II, 
art. 23 da Lei nº 21710 de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293 de 2004, 
pela remuneração do(s) cargo(s) de provimento efetivo acrescido de 
50%(cinqüenta por cento) da remuneração do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Escola DII, a partir de 04/01/2016, da 
servidora:BELO HORIZONTE – EE Henrique Diniz, MaSP 366945/4, 
Tereza Cristina Queiroga de Morais, PEB3L, cargo 2.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº22/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso II, 
art. 23 da Lei nº 21710 de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293 de 2004, 
pela remuneração do cargo de provimento em comissão de Diretor de 
Escola DIII, a partir de 04/01/2016, do servidor:SANTA BÁRBARA – 
EE Afonso Pena, MaSP 295235/6, Maurício Custódio da Silva, PEB1E, 
cargo 2.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº23/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso 
II, art. 23 da Lei nº 21710 de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293 de 
2004, pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido de 
50%(cinqüenta por cento) da remuneração do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Escola DIV, a partir de 04/01/2016, da 
servidora:BELO HORIZONTE - EE Walt Disney, MaSP 371479/7, 
Nívea Marilze Malta Fernandes, PEB1M, cargo 1.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº24/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso 
II, art. 23 da Lei nº 21710 de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293 de 
2004, pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido de 
50%(cinqüenta por cento) da remuneração do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Escola DV, a partir de 04/01/2016, da 
servidora:BELO HORIZONTE – EE Cesário Alvim, MaSP 273735/1, 
Lurdes Cardoso Silva, PEB3P, cargo 2.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº25/2016
 REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso 
II, art. 23 da Lei nº 21710 de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293 de 
2004, pela remuneração dos cargos de provimento efetivo acrescido 
de 50%(cinqüenta por cento) da remuneração do cargo de provimento 
em comissão de Diretor de Escola DII, a partir de 04/01/2016, da 
servidora:BELO HORIZONTE - EE Bueno Brandão, MaSP 363722 /0, 
Keila Magali Clementino Mozeli, PEB1N, cargo 2, e PEB1I, cargo 3, 
vinculado ao cargo efetivo de PEB1N, cargo 2.

 OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº26/2016
REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso 
II, art. 23 da Lei nº 21710 de 2015, e art. 28-A da Lei nº 15293 de 
2004, pela remuneração dos cargos de provimento efetivo acrescido 
de 50%(cinqüenta por cento) da remuneração do cargo de provi-
mento em comissão de Diretor de Escola DIII, a partir de 04/01/2016, 
da servidora:BELO HORIZONTE - EE Barão do Rio Branco, MaSP 
897129/3, Valeria de Cassia Rodrigues Medeiros Severo, PEB1G, cargo 
1, e PEB2E, cargo 2, vinculado ao cargo efetivo de PEB1G, cargo 1.
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SRE Metropolitana B

Diretor: Webster Silvino de Oliveira

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 03 / 2016
 Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, ref. ao ser-
vidor: Belo Horizonte - Servidor sem lotação, em afastamento prelimi-
nar à aposentadoria, MaSP 786468-9, Marcos Nonato da Cruz Costa, 
PEBIA, cargo 02, por motivo de incorreção na carga horária. Ato nº 707 
public. em 4/12/2015, onde se lê: ... sendo a última remuneração corres-
pondente à carga horária de 02 h/a, leia-se: ... sendo a última remunera-
ção correspondente à carga horária de 110 h/a.

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 04 / 2016
 Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, ref. à servi-
dora: Belo Horizonte - Servidora sem lotação, em afastamento prelimi-
nar à aposentadoria, MaSP 1034981-9, Selma Audalia do Nascimento, 
PEBIA, cargo 02, por motivo de incorreção nos dias de exercício. Ato 
nº 577 public. em 14/11/2015, onde se lê: ... com direito à média das 
remunerações de contribuição proporcional a 3858 dias de exercício, 
leia-se: ... com direito à média das remunerações de contribuição pro-
porcional a 3696 dias de exercício.
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AFASTAMENTO PRELIMINAR À 
APOSENTADORIA - ATO Nº 25 / 2016

Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Ibirité - E.E. Maria 
Alves Nagy Varga -231657- MaSP 275644-3, Nilma Maria Silva Braz 
Fonseca, a partir de 1º/1/2016, ref. ao PEBIIIP, cargo 02, apostilada 

no cargo em comissão de Diretor de Escola D3B, à vista de requeri-
mento de aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art. 40 
da CF/88, com direito à remuneração integral, correspondente à carga 
horária de 108 h/a.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 26 
/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Ibirité - E.E. Gys-
laine de Freitas Araújo - 9130- MaSP 345893-2, Luci Mary Lourenço 
da Silva, a partir de 1/1/2016, ref. ao PEBIIIP, cargo 02, à vista de 
requerimento de aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do 
art. 40 da CF/88, com direito à remuneração integral, correspondente à 
carga horária de 112 h/a.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 27 
/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Belo Horizonte - E.E. 
Profº Leon Renault - 1180- MaSP 352685-2, Andrea Juanes de Aze-
vedo, a partir de 1º/1/2016, ref. ao PEBIIIP, cargo 03, à vista de reque-
rimento de aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art. 40 
da CF/88, com direito à remuneração integral, correspondente à carga 
horária de 162 h/a, e a incorporação, conforme os dias de direito à per-
cepção da função de vice - direção 1449 dias.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 
28/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Esmeraldas - E.E. São 
Tomaz de Aquino - 8931- MaSP 559394-2, Laura Gomes Celestino, a 
partir de 31/12/2015, ref. ao ASBIF, cargo 01, à vista de requerimento 
de aposentadoria pelo art. 40, § 1º, inc. III, alínea “b” da CF/88, com 
redação dada pela EC 41/03, com direito à média das remunerações de 
contribuição proporcional a 7793 dias de exercício.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 29 
/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Belo Horizonte - E.E. 
Dr. Antônio Augusto Soares Canedo - 1848- MaSP 792868-2, Nilce 
Eliana Soares Mendonça, a partir de 31/12/2015, ref. ao PEBIA, cargo 
01, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art. 40, § 1º, inc. III, 
alínea “b” da CF/88, com redação dada pela EC 41/03, com direito à 
média das remunerações de contribuição proporcional a 5517 dias de 
exercício.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 30 
/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Belo Horizonte - 
E.E. Dr. Paulo Diniz Chagas - 1716- MaSP 1066465-4, Rosangela 
Dias Xavier, a partir de 30/12/2015, ref. ao ATBIC, cargo 01, à vista de 
requerimento de aposentadoria pelo art. 40, § 1º, inc. III, alínea “b” da 
CF/88, com redação dada pela EC 41/03, com direito à média das remu-
nerações de contribuição proporcional a 3813 dias de exercício.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 31 
/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Igarapé - E.E. Santa 
Chiara - 9237- MaSP 273803-7, Maria Izabel Arruda Damazio, a par-
tir de 1º/1/2016, ref. ao PEBIIP, cargo 01, à vista de requerimento de 
aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art. 40 da CF/88, 
com direito à remuneração integral, correspondente à carga horária de 
108 h/a.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 32 
/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Contagem - E.E. 
Helena Guerra - 8753- MaSP 321544-9, Monica Maria Custodia dos 
Santos, a partir de 1º/1/2016, ref. ao PEBIP, cargo 01, à vista de reque-
rimento de aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art. 40 
da CF/88, com direito à remuneração integral, correspondente à carga 
horária de 161 h/a, e a incorporação, conforme os dias de direito à per-
cepção da função de vice - direção 1424 dias.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 33 
/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Ibirité - E.E. Dos 
Palmares - 9121- MaSP 539558-7, Paulette de Lima Borges, a partir 
de 31/12/2015, ref. ao PEBIA, cargo 01, à vista de requerimento de 
aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art. 40 da CF/88, 
com direito à remuneração integral, correspondente à carga horária de 
111 h/a.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 
34/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Contagem - E.E. 
Nova Contagem - 8605- MaSP 829833-3, Eunice Inacia de Oliveira, a 
partir de 31/12/2015, ref. ao ASBIG, cargo 01, à vista de requerimento 
de aposentadoria pelo art. 40, § 1º, inc. III, alínea “b” da CF/88, com 
redação dada pela EC 41/03, com direito à média das remunerações de 
contribuição proporcional a 10807 dias de exercício.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 35 
/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Esmeraldas - E.E. 
Santa Tereza - 9024- MaSP 827003-5, Maria das Graças Palma Bar-
bosa, a partir de 31/12/2015, ref. ao PEBIA, cargo 01, à vista de reque-
rimento de aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art. 40 
da CF/88, com direito à remuneração integral, correspondente à carga 
horária de 117 h/a.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 36 
/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Belo Horizonte - 
E.E. Princesa Isabel - 469- MaSP 295040-0, Maria Goretti Perdigão de 
Castro Magri, a partir de 1º/1/2016, ref. ao PEBIII-M, cargo 02, à vista 
de requerimento de aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do 
art. 40 da CF/88, com direito à remuneração integral, correspondente à 
carga horária de 108 h/a, e a incorporação, conforme os dias de direito 
à percepção da função de vice-direção 1189 dias.

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - ATO Nº 37 
/ 2016
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Belo Horizonte - E.E. 
N. Sra. do Belo Ramo - 1031- MaSP 1034981-9, Selma Audalia do 
Nascimento, a partir de 31/12/2015, ref. ao PEBIA, cargo 01, à vista 
de requerimento de aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do 
art. 40 da CF/88, com direito à remuneração integral, correspondente à 
carga horária de 108 h/a.

OPÇÃO REMUNERATÓRIA-ATO Nº 01/2016
REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso II, 
§3º, art. 23 da Lei nº. 21710, de 2015 e art. 28-A da Lei nº. 15293, de 
2004, do servidor: MASP: 18093-5, Maria da Conceição Seixas Costa 
Cândido, EEBIIL, admissão1, pela remuneração do cargo efetivo acres-
cido da parcela de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do cargo 
em que foi apostilado, Diretor de Escola D II, a partir de 01/07/2015.

OPÇÃO REMUNERATÓRIA-ATO Nº 02/2016
REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso II, 
§3º, art. 23 da Lei nº. 21710, de 2015 e art. 28-A da Lei nº. 15293, de 
2004, do servidor: MASP:222.274-3, Arlene Borges da Cunha, PEBIIP, 
admissão1, pela remuneração do cargo efetivo acrescido da parcela de 
50% (cinqüenta por cento) da remuneração do cargo em que foi aposti-
lado, Diretor de Escola D I, a partir de 01/07/2015.

OPÇÃO REMUNERATÓRIA-ATO Nº 03/2016
REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do inciso II, 
§3º, art. 23 da Lei nº. 21710, de 2015 e art. 28-A da Lei nº. 15293, de 
2004, do servidor: MASP: 27893-7, Maria Eunice Rios Vidal, EEBII, 
admissão1, pela remuneração do cargo efetivo acrescido da parcela 

de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do cargo em que foi 
apostilado, Diretor de Escola D II, a partir de 01/07/2015.

OPÇÃO REMUNERATÓRIA-ATO Nº 04/2016
REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do §4º, art. 23 
da Lei nº. 21710, de 2015 e art. 28-A da Lei nº. 15293, de 2004, do ser-
vidor: MASP: 90838-4, Walter de Oliveira Santos, PEBIIJ, admissão1, 
pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo efetivo acrescido 
da parcela de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do cargo apos-
tilado de provimento em comissão de Diretor de Escola D II, a partir 
de 01/07/2015.

OPÇÃO REMUNERATÓRIA-ATO Nº 05/2016
REGISTRA OPÇÃO REMUNERATÓRIA, nos termos do §4º, art. 
23 da Lei nº. 21710, de 2015 e art. 28-A da Lei nº. 15293, de 2004, 
do servidor: MASP: 74056-3, Roza Maria Salgado Brandão, PEBIIJ, 
admissão1, pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo efe-
tivo acrescido da parcela de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração 
do cargo apostilado de provimento em comissão de Diretor de Escola 
D I, a partir de 01/07/2015.
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Secretaria de Estado 
de Cultura

Secretário: Angelo Oswaldo de Araújo Santos

Expediente
FÉRIAS PREMIO

 Autoriza afastamento para gozo de férias premio nos termos da Reso-
lução SEPLAG nº 22 de 25/04/2003 aos servidores: JOSE ANTO-
NIO RIBEIRO, MaSP: 358.368-9, por 04 (quatro) meses, a partir de 
11/02/2016, 01 (um) mês referente ao 7º qüinqüênio de exercício, e 3 
(três) meses referente ao qüinqüênio de exercício; JOSENIRA MON-
TEIRO DE SOUZA, MaSP: 387.272-8, por 02 (dois) meses, a partir 
de 16/02/2016, referente ao 4º qüinqüênio de exercício; MARIA DE 
FATIMA FALCI, MaSP: 1.147.970-6, por 01 (um) mês, a partir de 
01/02/2016, referente ao 1º qüinqüênio de exercício
ABONO DE PERMANENCIA
 Concede abono de permanência, nos termos do § 5º do art 2º da EC 41 
de 19/12/2003 ao servidor: FABIO MARTINS DE OLIVEIRA, MaSP 
357.117-1 a partir de 27/10/2015..

 Belo Horizonte 11 de janeiro de 2016.
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Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior
Secretário: Miguel Corrêa da Silva Junior

Universidade Estadual 
de Montes Claros

Reitor: Prof. João dos Reis Canela

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MÉDICO 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
1ª RETIFICAÇÃ0 DO EDITAL 1/2015

O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, 
através da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições regimentais e da legislação vigente, torna pública a 
seguinte retificação do Edital 1/2015, para cargos de Médico Universi-
tário da Universidade Estadual de Montes Claros.
-No Anexo I do Edital, código de inscrição nº 3, onde se lê “Cirurgião 
Cardiovascular, Graduação em Medicina com Residência em Cirurgia 
Cardiovascular e/ou Título de Especialista da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular com Registro no Órgão de Classe”, leia-se 
“Cirurgião Vascular, Graduação em Medicina com Residência em 
Cirurgia Vascular e/ou Título de Especialista da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Vascular com Registro no Órgão de Classe”.
-No Anexo I do Edital, código de inscrição nº 20, Escolaridade Mínima 
e Outras Exigências do Cargo, onde se lê “com Residência em Neurolo-
gia Clínica,” leia-se “com Residência em Neurocirurgia”.
-No Anexo I do Edital, código de inscrição nº 21, Escolaridade Mínima 
e Outras Exigências do Cargo, onde se lê “Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia,” leia-se “Conselho Brasileiro de Oftalmologia”.
-No Anexo I do Edital, código de inscrição nº 27, vagas totais, onde se 
lê “4, Graduação em Medicina com Residência em Pediatria e/ou Título 
de Especialista da Sociedade Brasileira de Pediatria com Registro no 
Órgão de Classe”, leia-se “2, Graduação em Medicina com Residência 
em Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal ou Título de Especialista 
da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva Pediátrica com Registro 
no Órgão de Classe”.
-No Anexo I do Edital, código de inscrição nº 29, vagas totais, onde 
se lê “1, Graduação em Medicina com Residência em Pediatria e em 
Neonatologia e/ou Título de Especialista da Sociedade Brasileira de 
Pediatria com Registro no Órgão de Classe”, leia-se “3, Graduação em 
Medicina com Residência em Pediatria e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Pediatria com Registro no Órgão de Classe”.
-No Anexo I do Edital, código de inscrição nº 30, Escolaridade Mínima 
e Outras Exigências do Cargo, onde se lê “com Residência em Pediatria 
e em Neonatologia”, leia-se “com Residência em Pediatria”.
-No Anexo I do Edital, código de inscrição nº 32, onde se lê “Radiolo-
gista”, leia-se “Imaginologia/Radiologia”.
-No Anexo I do Edital, código de inscrição nº 33, onde se lê “Ultrasono-
grafista, Graduação em Medicina com Residência em Ultrassonografia 
e/ou Título de Especialista da Sociedade Brasileira de Ultrassonogra-
fia com Registro no Órgão de Classe”, leia-se “Imaginologia/Ultraso-
nografia, Graduação em Medicina com Residência em Radiologia e/
ou Título de Especialista da Sociedade Brasileira de Radiologia com 
Registro no Órgão de Classe”.
-No Anexo I do Edital, código de inscrição nº 35, onde se lê “Ecogra-
fia, Graduação em Medicina com Residência em Ultrassonografia e/ou 
Título de Especialista da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia com 
Registro no Órgão de Classe, leia-se “Ecocardiografia, Graduação em 
Medicina com Residência em Cardiologia e especialização em Ecocar-
diografia e/ou Título de Especialista da Sociedade Brasileira de Cardio-
logia com Registro no Órgão de Classe”.
-No anexo II do Edital, onde se lê “Cirurgião Cardiovascular”, leia-se 
“Cirurgia Vascular, onde se lê, Ultrasonografista. Leia-se: Imagino-
logia/Ultrasonografia; onde se lê, Radiologia. Leia-se: Imaginologia/
Radiologia; onde se lê, Ecografista, Leia-se: Ecocardiografia”.
-No anexo III do Edital, onde se lê “Cirurgião Cardiovascular”, leia-se 
“Cirurgião Vascular”, onde se lê “Ultrasonografista”., leia-se “Imagino-
logia/Ultrasonografia” onde se lê “Radiologia”, leia-se “Imaginologia/
Radiologia”, onde se lê “Ecografista”, leia-se “Ecocardiografia”.
-No anexo III do Edital, onde se lê “Cirurgião Cardiovascular”, leia-se 
“Cirurgião Vascular”, com o seguinte Programa de Prova de Conhe-
cimentos Específicos: Propedêutica em Cirurgia Vascular; Aneurismas 
da Aorta Abdominal; Aneurismas Periféricos; Aneurismas das Artérias 
Viscerais; Doença Cerebrovascular Extracraniana; Síndrome Isquê-
mica Vértebro-Basilar; Síndrome Isquêmica Crônica de Membros Infe-
riores; Síndrome Isquêmica Aguda de Membros Inferiores; Síndromes 
Isquêmicas Viscerais; Revascularização Arterial Aorto-Ilíaca; Revascu-
larização Arterial Infra-Inguinal; Embolia Arterial; Trombose Arterial; 

Varizes de Membros Inferiores; Paciente Diabético; Infecção em Cirur-
gia Vascular; Trauma Vascular; Acesso Vascular para Hemodiálise; 
Hipertensão Arterial Renovascular; Filtros de Veia Cava.Tromboembo-
lismo venoso. Estase venosa crônica dos membros inferiores. Varizes 
dos membros inferiores. Obstrução arterial aguda. Traumatismos vas-
culares. Obstrução arterial crônica. Insuficiência vascular cerebral. Lin-
fedema. Aneurismas arteriais. Fenômenos vasculares funcionais.

-No anexo III do Edital, onde se lê “Ecografista”, leia-se “Ecocardio-
grafia, com o seguinte Programa de Prova de Conhecimentos Especí-
ficos: Alterações ecocardiográficas secundárias e patologias sistêmicas 
e extracardíacas; Características anatômicas do coração em grandes 
vasos; Doenças do miocárdio, pericárdio, coronariopatias; Ecocardio-
grama de adulto - exame normal e patológico: indicações clínicas e 
técnicas de aquisição das imagens; Ecocardiograma de estresse físico 
e farmacológico; Ecocardiograma fetal - exame normal e patológico; 
Ecocardiograma transesofágico; Fundamentos do doppler, doppler 
colorido, doppler tecidual, harmônica; Fundamentos do ecocardio-
grama modo e bidimensional; Noções de ecocardiograma de crianças 
e recém-nascidos - exame normal e patológico: indicações clínicas e 
técnicas de aquisição de imagens; anatomia, embriogênese, fisiopato-
logia e tratamento das cardiopatias congênitas; O exame nas cardiopa-
tias congênitas cianóticas e acianóticas; Patologias valvares, tumores 
e doenças da aorta; Princípios da formação da imagem ultrassônica; 
-Sensibilidade e especificidade do ecocardiograma em comparação 
com os principais métodos diagnósticos em cardiologia; Temas em car-
diopatia e gravidez; Temas em cardiopatia isquêmica aguda e crônica.
-No Anexo III do Edital, fica alterado o Programa de Prova de Conhe-
cimentos Específicos do cargo de Patologista, que passa a ter a seguinte 
redação: A organização laboratorial em anatomia patológica e citopato-
logia: Métodos de obtenção de materiais cito e histopatológicos; Fixa-
ção e transporte do material biológico; A gestão da qualidade em labo-
ratório de patologia nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica; 
Controles externos e internos; Monitoramento da qualidade; Aparelhos 
e instrumentos operacionais no laboratório; Operação e manutenção; 
O microscópio ótico e seus fundamentos; Preparação e utilização de 
corantes e reagentes; Fixação e montagem; Imunohistocitoquimica; 
Descarte de material e meio ambiente; A biossegurança laboratorial; 
Informatização, arquivo e memória do laboratório; Gestão de pessoas 
no laboratório de patologia; Normas da Vigilância Sanitária e acredi-
tação laboratorial; Políticas de saúde e aplicação de citopatologia em 
prevenção de câncer; Patologias envolvendo múltiplos órgãos: Doen-
ças infecciosas; Agentes e vetores; Doenças imunologicamente media-
das; Lesões iatrogênicas; Nomenclaturas, classificações e diagnósticos 
cito e histopatológicos, específicos e diferenciais, em patologias neo-
plásicas e não neoplásicas, envolvendo: Aspirados, lavados, escovados, 
imprints, biópsias, peças cirúrgicas, punções aspirativas, congelações, 
autópsias; Líquidos biológicos (pleural, ascítico, escrotal, sinovial, 
liquor, urina); Aparelho genital feminino e masculino; Boca e trato 
gastrintestinal; Fígado, trato biliar e pâncreas; Aparelho respiratório e 
pleura; Pele; Rim e trato urinário inferior; Coração e vasos sangüíneos; 
Sistema endócrino; Hematopatologia; Cabeça e pescoço; Ossos e par-
tes moles; Sistema nervoso periférico e central; Demais conhecimentos 
compatíveis com a especialidade médica.
-No anexo III do Edital, onde se lê “Neurologista”, leia-se “Neuroci-
rurgia, com o seguinte Programa de Prova de Conhecimentos Espe-
cíficos: Métodos diagnósticos em neurocirurgia; Princípios gerais das 
técnicas neurocirúrgicas; Cuidados pré e pós-operatórios em neuro-
cirurgia; TCE: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação; 
TRM: fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e reabilitação; Hiperten-
são intracraniana: fisiopatologia, quadro clínico, diagnóstico e trata-
mento; Tumores intracranianos em adultos e na infância; Tumores sela-
res e parasselares; Tumores raquimedulares em adultos e na infância; 
Hidrocefalia da infância e do adulto; Acidente vascular cerebral isquê-
mico e hemorrágico: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento; Aneuris-
mas e malformações vasculares no SNC; Malformações congênitas do 
SNC; Doenças Degenerativas da Coluna Vertebral; Infecções e infesta-
ções do SNC; Dor: fisiopatologia e tratamento; Neurocirurgia funcio-
nal; Lesões traumáticas de nervos periféricos; Neoplasias do sistema 
nervoso periférico.
No subitem 6.5.1 do Edital, onde se lê “do cargo pleiteado” leia-se “do 
cargo pleiteado ou função”.
O Edital retificado será divulgado no sítio eletrônico www.cotec.uni-
montes.br.

Montes Claros, 11 de Janeiro de 2016

Professor João dos Reis Canela
Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes
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 Retificação – Extrato de Contrato:
 Retificação de publicação em 08/01/2016 referente vigência de Con-
trato Administrativo nº 18/2015. Onde se lê: Vigência: de 01 ano a par-
tir de 23/12/2015. Leia-se: Vigência: de 01 ano a partir de 28/12/2015.
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Universidade do Estado 
de Minas Gerais

Reitor: Dijon Moraes Júnior

 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UEMG
Atos Assinados pelo Vice-Reitor

Profº. Jose Eustáquio de Brito

ATO Nº. 022/2016 CONVOCA, excepcionalmente, tendo em vista 
a necessidade de serviço, a retornar de suas férias regulamentares do 
exercício de 2016 o servidor JANDERLÚCIO FERREIRA DA SILVA, 
MaSP: 1142389-4, da Reitoria, a partir de 12/01/2016.
Os dias úteis restantes serão usufruídos oportunamente.
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Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e 
do Desenvolvimento 

Sustentável
Secretário: Luiz Sávio de Souza Cruz

Conselho Estadual de 
Política Ambiental

Presidente: Luiz Sávio de Souza Cruz

Por determinação da Unidade Regional Colegiada Alto São Francisco 
do Conselho Estadual de Política Ambiental - URC/ASF torna público 
que solicitou através do processo a seguir: 1) Revalidação da Licença 
de Operação: *MICAPEL - Mineração Capão das Pedras Ltda./
Fazenda Porto (Matrícula 33.232) - Lavra a céu aberto com ou sem 
tratamento, rochas ornamentais e de revestimento; pilhas de rejeito/
estéril - Pitangui/Martinho Campos/MG - PA/Nº 03980/2006/004/2015 
DNPM 831.840/2003 - Classe 3. (a) Nalton Sebastião Moreira da Cruz. 
Secretário de Estado Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Presidente da URC/ASF.

Por determinação da Superintendência Regional de Regularização 
Ambiental Sul de Minas, torna público o arquivamento do processo 
a seguir: 1) Licença de Operação para Pesquisa: *Olímpio Ferreira 
de Andrade e Cia Ltda. - Lavra a céu aberto com ou sem tratamento, 
rochas ornamentais e de revestimento - substância mineral: quartzito - 
Luminárias/MG - PA/Nº 06425/2005/004/2013 DNPM 831.924/1989 - 
Classe 3. Motivo: Não atendimento a informações complementares. (a) 
José Oswaldo Furlanetto. Superintendente Regional de Regularização 
Ambiental Sul de Minas.

usuario
Realce
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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE MÉDICO 
UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES 

 

O Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, através da Diretoria de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições regimentais e da legislação vigente, 
torna público que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Provas e Títulos para 
provimento de cargos de Médico Universitário, a realizar-se em conformidade com a Lei n.º 15.463/2005, 
Lei n.º 21.333/2014, Decreto n.º 46.457/2014, Resolução SEPLAG/UNIMONTES n.º 9360/2015 e normas 
deste Edital. 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O Concurso Público será regulamentado por este Edital, e executado pela Universidade Estadual 
de Montes Claros – Unimontes. 

1.2. O Concurso Público, conforme disposto no Anexo I deste Edital, oferece vagas de ampla 
concorrência e vagas reservadas para pessoas com deficiência.  

1.3. A especificação dos cargos consta no Anexo I deste Edital, tratando de códigos de inscrição, 
denominação dos cargos, número de vagas, escolaridade mínima e outras exigências, jornada de 
trabalho, vencimentos dos cargos e valor de inscrição.   

1.4. A seleção dos candidatos constará das seguintes etapas: 
1.4.1. Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, estando as 

especificações contidas no item V e no Anexo II deste Edital. 
1.4.2. Prova de Títulos, de caráter classificatório. A especificação da Prova de Títulos consta 

no item VI deste Edital. 
1.4.2.1. A entrega da documentação para Prova de Títulos deverá ser encaminhada 

conforme disposto no subitem 6.5 deste Edital. 
1.5. Recomenda-se ao candidato a leitura das normas deste Edital, bem como as condições para 

posse e exercício no cargo pleiteado, antes da realização da inscrição.   
1.6. Os horários estabelecidos neste Edital referem-se à hora oficial de Brasília-DF. 
1.7. As atribuições do cargo, em síntese, são: Participação em todos os atos pertinentes ao exercício 

da medicina, mediante o emprego de métodos aceitos e reconhecidos cientificamente e o 
desempenho de tarefas que exijam a aplicação de conhecimentos especializados de medicina, 
bem como acompanhamento de acadêmicos de graduação e pós-graduação no âmbito do 
Hospital Universitário Clemente de Farias da Unimontes. 
 

II - DAS INSCRIÇÕES 

2.1. São condições básicas para posse em cargo oferecido neste concurso: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal/1988, ou 

cidadão português, conforme o artigo 12 da Constituição Federal/1988 e Decreto Federal 
n.º 70.436/1972. 

b) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
d) Ter, na data da posse, a escolaridade exigida para o cargo (Anexo I deste Edital). 
e) Possuir, na data da posse, habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, 

conforme o cargo pretendido, inclusive com registro no respectivo Conselho de Classe. 
f) Possuir aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo, comprovada em 

inspeção médica oficial, realizada antes da posse por unidade pericial competente, nos 
termos da legislação vigente.  

g) Atender e comprovar as exigências especificadas para o cargo pleiteado, estabelecidas na 
legislação estadual e neste Edital. 

h) Ser aprovado no Concurso. 
2.1.1. A documentação exigida neste Edital para exercício do cargo deverá ser 

comprovada por ocasião da posse. 
 

2.2. Procedimentos para Inscrição 
2.2.1. A inscrição será feita pelo próprio candidato ou seu procurador (procuração simples). O 

preenchimento do Requerimento de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao 
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Concurso e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade única e 
exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por seu procurador. 

2.2.2. O valor de inscrição, para cada cargo, consta no Anexo I deste Edital. 
2.2.2.1. As inscrições serão efetivadas somente pela internet, no sítio eletrônico 

www.cotec.unimontes.br, nos períodos indicados no subitem 2.3 (inscrição com 
pagamento do valor correspondente) e no subitem 2.4 (pré-inscrição com 
pedido de isenção do respectivo valor). Será disponibilizado computador aos 
candidatos que dele precisarem, para esse fim, na Recepção da 
Unimontes/Cotec - Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, 
Vila Mauriceia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto em eventuais 
recessos e feriados. 

 
2.3. A inscrição com pagamento do valor correspondente será no período compreendido entre 8h 

de 1/2/2016 e 18h de 3/3/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
2.3.1. Para inscrever-se, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição no referido 

sítio eletrônico, de acordo com as instruções contidas. Após esse procedimento, será 
exibido o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que deverá ser impresso e o 
pagamento do valor correspondente de inscrição efetuado até o dia 3/03/2016 (é preciso 
utilizar o código de barras do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para efetuar o 
pagamento).   

2.3.2. Não serão de responsabilidade da Unimontes inscrições cujos valores não tenham sido 
pagas através do DAE gerado no ato da inscrição e que não possam ser comprovadas. O 
pagamento do valor correspondente não poderá ser feito através de depósito em caixa 
eletrônico, depósito bancário, cheque ou agendamento de depósito.   
2.3.2.1. A inscrição referida no subitem 2.3.1 que não tiver o pagamento efetuado até a 

data estabelecida será automaticamente cancelada.  
 

2.4. A pré-inscrição, para análise do pedido de isenção do valor de inscrição, será no período 
compreendido entre 8h de 1/2/2016 e 18h de 5/2/2016, no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br. 
2.4.1. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição, o candidato deverá 

comprovar a condição de desempregado ou a condição de hipossuficiência econômico-
financeira. 

2.4.2. A condição de desempregado, conforme Lei Estadual n.º 13.392/1999.  
2.4.2.1. Não possuir vínculo empregatício vigente registrado em carteira de trabalho e 

Previdência Social – CTPS; não possuir vínculo estatutário vigente com o 
poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal; não possuir contrato 
de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal, 
estadual ou federal; não exercer atividade legalmente reconhecida como 
autônoma. 

2.4.3. A condição de hipossuficiência econômico-financeira.     
2.4.3.1. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico -, de que trata o Decreto Federal n.º 6.135/2007; possuir renda 
familiar mensal inferior a 3 (três) salários mínimos ou renda mensal per capita 
de até meio salário mínimo, nos termos do Decreto Federal n.º 6.135/2007.  

2.4.4. Para comprovar a situação prevista no subitem 2.4.2 deste Edital, o candidato deverá 
apresentar declaração de próprio punho, datada e assinada, na qual prestará as 
seguintes informações: não possuir vínculo empregatício vigente registrado em carteira 
de trabalho e Previdência Social – CTPS; não possuir vínculo estatutário vigente com o 
poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal; não possuir contrato de 
prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou 
federal; não exercer atividade legalmente reconhecida como autônoma; não auferir 
qualquer tipo de renda (exceto aquela proveniente de salário desemprego); está ciente 
que pode responder civil e criminalmente pelo teor de sua declaração. 

2.4.5. Para comprovar a situação prevista no subitem 2.4.3 deste Edital, o candidato deverá 
estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico 
– e indicar seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, no 
requerimento de inscrição. 
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2.4.6. A Unimontes consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato. 

2.4.7. Não será concedida isenção do pagamento do valor de inscrição ao candidato que deixar 
de efetuar o requerimento de inscrição nos termos deste Edital; omitir ou prestar 
informações inverídicas; apresentar declaração incompleta; não observar prazos para 
postagem dos documentos. 

2.4.8. Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado o 
envio de documentos de mais de um candidato no mesmo envelope. 

2.4.9. Para fazer o pedido de isenção do valor da inscrição, o candidato deverá preencher, 
imprimir e assinar o Formulário de Pré-inscrição/Pedido de Isenção, de acordo com as 
instruções contidas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 

2.4.10. Na entrega ou postagem dos documentos, o candidato deverá escrever no envelope a 
identificação PI – CONCURSO DE MÉDICO UNIVERSITÁRIO DA UNIMONTES/2015. 

2.4.11. De 1/2 a 5/2/2016, o candidato deverá postar nos Correios, por SEDEX (com custos por 
conta do candidato), para a Unimontes/Cotec – Campus Universitário Professor Darcy 
Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauricéia, Montes Claros/MG, CEP 39401-089, ou entregar na 
recepção da Cotec, das 8h às 18h, os documentos citados no subitem 2.4.2 ou 2.4.3 junto 
ao Pedido de Isenção do valor de inscrição (dentro de envelope lacrado). 

2.4.12. A comprovação da tempestividade do requerimento de isenção do pagamento do valor 
será feita pelo registro da data de postagem. 

2.4.13. A documentação apresentada será de propriedade da Unimontes, por isso não deverão 
ser enviados documentos pessoais originais. 

2.4.14. Não serão aceitos pedidos de isenção ou documentos fora dos prazos e forma 
estabelecidos neste Edital. 

2.4.15. Serão indeferidos os pedidos de isenção que estiverem com documentação incompleta 
ou em desacordo com as disposições deste Edital. 

2.4.16. Não poderá haver substituição ou complementação de documentos após o envio do 
pedido de isenção. 

2.4.17. O resultado do pedido de isenção será divulgado no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br, até 12/02/2016. 

2.4.18. O candidato que tiver o pedido deferido estará, automaticamente, inscrito no Concurso 
Público para o cargo informado na Ficha. 

2.4.19. O candidato que tiver o pedido indeferido, se quiser participar do Concurso Público, 
deverá imprimir o Documento de Arrecadação Estadual-DAE do valor de inscrição, no 
sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, e efetuar o pagamento até 3/03/2016. 

2.4.20. O valor de inscrição deverá ser pago com o Documento de Arrecadação Estadual-DAE.   
2.4.21. O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento do 

valor de inscrição no prazo estabelecido estará automaticamente excluído do Concurso. 
2.4.22. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor de inscrição para outros 

candidatos que não sejam os referidos nos subitens 2.4.2 e 2.4.3 deste Edital. 
2.4.23. As informações prestadas no Pedido de Isenção, a declaração falsa ou inexata, bem 

como os documentos apresentados são de inteira responsabilidade do candidato.  
2.4.24. Será excluído do Concurso Público, em qualquer época, aquele candidato que prestar 

informações ou documentos incorretos e/ou inverídicos, sem prejuízo das sanções civis e 
penais cabíveis, garantindo-se, contudo, ao candidato, o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, situação em que o candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de 
3 (três) dias úteis. 
 

2.5. Outras informações relativas à inscrição 
2.5.1. O candidato não poderá inscrever-se em mais de um cargo.  

2.5.1.1. No caso de pré-inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma das 
condições referidas nos subitens 2.4.2 e 2.4.3 deste Edital e enviar a 
documentação correspondente. 

2.5.2. Caso haja mais de uma inscrição de um mesmo candidato em mais de um cargo, ou mais 
de uma pré-inscrição, prevalecerá a mais recente. Se a data for a mesma, prevalecerá a 
última inscrição ou pré-inscrição registrada no banco de dados da Unimontes/Cotec.  

2.5.3. A não indicação de cargo implicará a anulação da inscrição do candidato. 
2.5.4. Não será permitida a realização de inscrição condicional ou extemporânea. 
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2.5.5. O Formulário de Inscrição, bem como o valor pago relativo ao valor de inscrição, é 
pessoal e intransferível. 

2.5.6. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de cargo. 
2.5.7. Não será devolvido o valor de inscrição exceto na eventualidade de cancelamento ou 

anulação do Concurso, em caso de pagamento em duplicidade ou extemporâneo e em 
caso de indeferimento da inscrição do candidato por qualquer motivo.  

2.5.8. No caso de eventual suspensão do certame, ou de adiamento da data das Provas, se o 
candidato quiser desistir de participar do Concurso Público, poderá requerer, até 15 
(quinze) dias antes da data de aplicação das provas, a devolução do valor de inscrição 
diretamente na Unimontes/Cotec, devendo constar do Requerimento os seguintes dados: 
n.º do CPF, Banco, agência e n.º da conta corrente do candidato. A restituição do valor de 
inscrição será feita em até 30 (trinta) dias da protocolização do requerimento, salvo 
impedimentos legais. 

2.5.9. O preenchimento da Ficha de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao Concurso 
Público e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade única e 
exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por terceiros.  

2.5.10. A Unimontes não se responsabiliza por qualquer problema na inscrição via internet 
motivado por falhas de comunicação, falta de energia elétrica, congestionamento das 
linhas de comunicação, bem como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a conexão ou a transferência de dados, quando tais motivos e fatores de ordem técnica 
não forem de responsabilidade da instituição. 

2.5.11. Para que a inscrição seja efetivada, é necessário que, além de ser feita dentro do prazo e 
em modelo próprio, esteja em conformidade com as normas deste Edital e tenha o 
pagamento do valor correspondente efetuado no prazo estabelecido.  

2.5.12. São motivos para anulação sumária da inscrição o não pagamento do valor de inscrição, 
pagamentos efetuados após a data limite, ordens de pagamento efetuadas em caixas 
eletrônicos ou feitas por telefone e que não possam ser comprovadas.  

2.5.13. Serão automaticamente indeferidas as inscrições ou pré-inscrições que estiverem em 
desacordo com as disposições deste Edital, garantindo-se, contudo, ao candidato, o 
direito ao contraditório e à ampla defesa.  

2.5.14. Na Ficha de Inscrição constará declaração de que o candidato tem conhecimento das 
condições exigidas para o exercício do cargo, conforme o subitem 2.1 deste Edital, e de 
que concorda com as suas disposições.    

2.5.15. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a plena aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e em suas eventuais retificações, das quais não 
poderá alegar desconhecimento.  
2.5.15.1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos 

relativos a este Concurso Público e de eventuais retificações do Edital que, se 
houver, serão divulgadas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.  

2.5.16. O Extrato do Edital e eventuais retificações serão publicadas em órgão oficial de imprensa 
e em jornal de ampla circulação local e regional. 

2.5.17. Qualquer falsidade ou inexatidão nos dados e nos documentos apresentados pelo 
candidato para a inscrição, apuradas a qualquer tempo, que comprometerem a lisura do 
certame, acarretarão a anulação da inscrição no Concurso Público, bem como de todos 
os atos delas decorrentes, sem prejuízo de medidas cíveis, administrativas e/ou penais 
cabíveis, garantindo-se, contudo, ao candidato, o direito ao contraditório e à ampla 
defesa.  
 

2.6. Cartão de Inscrição 
2.6.1. Não será enviado Cartão de Inscrição para o endereço do candidato. Os candidatos 

deverão, a partir do dia 4/4/2016, informar-se pela internet, no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br, o local de realização das Provas. Informações também 
poderão ser obtidas na Unimontes/Cotec pelos telefones (38) 3229-8080 ou 3229-8092, 
de segunda a sexta-feira, exceto eventuais recessos e feriados, no horário das 8h às 18h. 
Serão disponibilizados computadores aos candidatos na Unimontes/Cotec (Campus 
Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia, Montes Claros-MG), das 
8h às 18h.  

2.6.2. As consequências decorrentes da não localização do local de Provas são de 
responsabilidade do candidato.  
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2.6.3. Na ocorrência de eventuais erros (tais como erro no nome do candidato, do número do 
documento de identidade, da data de nascimento), o candidato deverá informá-los ao 
fiscal de sala, no dia das Provas, para que seja providenciado o pedido de correção, em 
formulário próprio. 
 

2.7. Tratamento Especial para realização da Prova de Múltipla Escolha 
2.7.1. O candidato que necessitar de tratamento especial no dia das Provas de Múltipla Escolha 

deverá entregar Pedido de Tratamento Especial, especificando os meios necessários 
para a realização dessas provas.  
2.7.1.1. Com o Pedido de Tratamento Especial, deverá conter Atestado Médico que 

descreva a situação do candidato.  
2.7.2. O Pedido de Tratamento Especial, com a especificação de que trata o subitem 2.7.1, 

deverá ser postado nos Correios, até o dia 3/3/2016, por meio do serviço de A.R. ou 
Sedex (com custos por conta do candidato), para o seguinte endereço: Unimontes/Cotec 
– Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes 
Claros-MG. Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado pelo candidato 
ou seu representante, estando escrito no envelope: PTE/CONCURSO DE MÉDICO 
UNIVERSITÁRIO DA UNIMONTES/2015. 
2.7.2.1. No prazo estabelecido, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o Pedido de 

Tratamento Especial e o Atestado Médico poderão ser entregues pelo 
candidato ou seu representante, mediante recibo, na Unimontes/Cotec 
(Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia, 
Montes Claros-MG), das 8h às 18h. 

2.7.3. O prazo citado no subitem 2.7.2 é o tempo hábil para que possa ser feita a análise do 
pedido e a tomada de providências.  
2.7.3.1. Apenas em casos de força maior ou fortuitos poderá haver solicitação de 

Tratamento Especial fora da data especificada no subitem 2.7.2. Nesse caso, a 
aceitação do pedido dependerá de análise a ser feita pela Unimontes/Cotec, 
que avaliará a possibilidade de atendimento.  

2.7.3.2. Na impossibilidade de atendimento, a Unimontes/Cotec comunicará ao 
candidato o indeferimento do pedido. 

2.7.4. Serão preliminarmente indeferidos os pedidos de Tratamento Especial que não 
apresentarem Atestado Médico que descreva a situação do candidato. 

2.7.5. O resultado do Pedido de Tratamento Especial será divulgado até o dia 11/3/2016, no 
sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 

2.7.6. Para as candidatas lactantes, em relação ao Pedido de Tratamento Especial, serão 
observados os critérios e condições estabelecidos pelo artigo 227 da Constituição 
Federal/1988, pelo artigo 4º da Lei Federal n.º 8.069/90 e pelos artigos 1º e 2º da Lei 
Federal n.º 10.048/2000. 

2.7.7. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá retirar-se, 
temporariamente, da sala/local de realização das provas para atendimento ao seu bebê, 
em local especial a ser indicado pela Unimontes, na companhia apenas de uma fiscal da 
Unimontes, a qual garantirá que a conduta da candidata esteja de acordo com os termos 
e condições deste Edital. 

2.7.8. O bebê deverá estar acompanhado por um adulto responsável por sua guarda (família ou 
terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local 
apropriado, será indicada pela Coordenação do Concurso. 

2.7.9. Haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
2.7.10. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, nos termos deste Edital, não 

realizará as provas. 
 

III -  DAS VAGAS DO CONCURSO E RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

3.1. O número total de vagas a serem preenchidas neste Concurso é de 100 (cem), conforme 
especificado no Anexo I do Edital. 
3.1.1. A distribuição das vagas consta do Anexo I deste Edital. 
3.1.2. O percentual de cargos reservados para candidatos portadores de deficiência será de 

10% (dez por cento), observando o que dispõe no subitem 3.2.  
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3.2. Das vagas reservadas para Pessoas com Deficiência – Considerando a Lei Estadual n.º 
11.867/1995, serão reservadas 10% (dez por cento) de vagas a pessoas com deficiência, 
conforme especificadas no Anexo I deste Edital, de acordo com os critérios definidos pelo art. 4º 
do Decreto Federal n.º 3.298/1999, alterado pelo decreto Federal n.º 5.296 de 2 de dezembro de 
2004, combinado com o enunciado da Súmula 377 do supremo Tribunal de Justiça – STJ, 
observada a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo. 
3.2.1. Para fins de reserva de vagas, prevista na Lei Estadual n.º 11.867/1995, será 

considerada portadora de deficiência a pessoa que se enquadra nas categorias 
especificadas no Artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/1999 e na Lei Estadual n.º 
21458/2014.   

3.2.2. Nos termos do parágrafo 1º do art. 1º da Lei Estadual n.º 11.867/95, sempre que a 
aplicação do percentual de reserva resultar em número fracionário, arredondar-se-á a 
fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro subsequente e a 
fração inferior a 0,5 (cinco décimos) para o número inteiro anterior. 

3.2.3. O percentual de 10% (dez por cento) de reserva que trata o subitem 3.2 deste Edital será 
aplicado sobre o número de vagas disponibilizadas por cargo/especialidade. 

3.2.4. Para concorrer às vagas reservadas para pessoa com deficiência, quando do 
preenchimento do Requerimento de Inscrição, além de especificar o cargo/especialidade, 
para a qual está se inscrevendo, deverá indicar esta opção no campo apropriado. 

3.2.5. O não cumprimento dos procedimentos previstos no subitem 3.2.4 implicará na perda do 
direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, restando ao 
candidato a disputa das vagas de ampla concorrência.  

3.2.6. As pessoas com deficiência, se aprovadas neste Concurso Público, serão submetidas, 
quando convocadas, à avaliação pela junta médico-pericial para se verificar a 
compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo. 

3.2.7. Havendo necessidade de tratamento especial para realizar as provas, a pessoa com 
deficiência deverá fazer a solicitação de acordo com as disposições do subitem 2.7 
deste Edital. 

3.2.8. As vagas reservadas não preenchidas por candidatos com deficiência serão ocupadas 
pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância da ordem de classificação no 
Concurso Público.   

3.2.9. A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições 
com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos 
critérios para aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima 
exigida para os demais candidatos. 

3.2.10. Caso ocorra acréscimo de vagas para algum cargo, deverá ser feita a reserva de 10% 
(dez por cento) dessas vagas para o aproveitamento de candidatos com deficiência 
classificados além do limite de vagas, desde que sejam preenchidas as condições 
necessárias para o cargo. 

3.2.11. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª 
vaga a ser destinada à pessoa com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 15ª vaga, 
a 3ª vaga será a 25ª vaga, a 4ª vaga será a 35ª vaga e assim sucessivamente. 

 
IV - DO SISTEMA DO CONCURSO PÚBLICO E DAS PROVAS 
 
4.1. O Concurso Público constará das seguintes provas: 

4.1.1. Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, conforme 
disposto no item V e no Anexo II deste Edital.  

4.1.2. Prova de Títulos, de caráter classificatório, observando-se as disposições relativas 
à composição, pontuação e critérios dispostos no item VI deste Edital. 

4.1.3. A pontuação máxima das Provas deste Concurso é de 110 pontos. 
4.1.3.1. A especificação e a distribuição dos pontos das Provas de Múltipla 

Escolha constam no Anexo II e, da Prova de Títulos, no subitem 6.5.1 
neste Edital. 

 
V - DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  

5.1. Os programas das Provas de Múltipla Escolha constam no Anexo III deste Edital. 
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5.2. As Provas de Múltipla Escolha serão valorizadas de acordo com a pontuação estabelecida no 
Anexo II deste Edital, a partir de pontuação 0 (zero), obedecendo às características especificadas, 
por cargo, nesse Anexo.  

5.3. Na apuração dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha, será(ão) eliminado(s) o(s) 
candidato(s) que: 
5.3.1. obtiver(em) menos de 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais das Provas de Múltipla 

Escolha; 
5.3.2. preencher(em) a Folha de Respostas a lápis; 
5.3.3. não assinar(em) a Folha de Respostas; 
5.3.4. não comparecer(em) para realizar as Provas. 

5.4. As Provas de Múltipla Escolha serão corrigidas por processo eletrônico (leitura óptica), 
através de Folha de Respostas, de acordo com o Gabarito Oficial elaborado pela 
Unimontes/Cotec.  
5.4.1. Não serão computadas as questões não assinaladas na Folha de Respostas nem as 

questões que contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ou com 
marcação que impossibilite a leitura pelo equipamento de leitura óptica. 

5.5. Na hipótese de alguma questão das Provas de Múltipla Escolha vir a ser anulada, o seu valor, em 
pontos, será contabilizado em favor de todos os candidatos que fizeram a respectiva prova, 
mesmo daqueles que não tenham recorrido da questão. 
 

5.6. APLICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
5.6.1. As Provas de Múltipla Escolha serão aplicadas em Montes Claros-MG, no dia 10/4/2016. 

As Provas terão duração de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo o preenchimento 
da Folha de Respostas. 

5.6.2. Horário das Provas: das 9h às 12h  
5.6.2.1. O ingresso do candidato ao prédio onde fará suas provas será permitido 

somente até o horário de início dessas provas, antes do fechamento dos 
portões. 

5.6.3. O endereço do local de provas será divulgado na internet, no endereço eletrônico 
www.cotec.unimontes.br, a partir da data indicada no subitem 2.6.1.  
5.6.3.1. Caberá ao candidato se informar sobre o local de provas, podendo imprimir o 

Cartão de Inscrição na Unimontes/Cotec. 
5.6.4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local indicado 

para realizar suas provas e o comparecimento no horário determinado. 
5.6.5. Recomenda-se ao candidato que esteja presente no local das provas 30 (trinta) minutos 

antes do horário marcado para o início. 
5.6.6. O candidato não poderá realizar provas fora do local indicado pela Unimontes/Cotec. 
5.6.7. O candidato fará as provas em prédio, sala e carteira indicados pela Unimontes/Cotec, 

por intermédio de seus Coordenadores e/ou Fiscais. 
5.6.8. Para acesso ao prédio e à sala em que se realizarão as provas, o candidato deverá 

apresentar o Documento Oficial de Identificação (com foto) original e em perfeitas 
condições.  
5.6.8.1. Serão aceitos, para identificação, os seguintes documentos: Carteira de 

Identidade, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Reservista (com 
foto), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (CRM, CRN, CRO, etc.), 
Carteira de Motorista (modelo com foto). 

5.6.8.2. Não serão aceitos como documentos de identificação: Certidões de 
Nascimento ou de Casamento, Títulos Eleitorais, Carteira Nacional de 
Habilitação (modelo sem foto), Carteiras de Estudante, Carteiras funcionais 
sem valor de identidade, bem como documentos ilegíveis, não identificáveis 
e/ou danificados. 

5.6.8.3. No dia de realização das Provas, caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar Documento Oficial de Identificação original (com foto), por motivo 
de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência, 
expedido há, no máximo, 90 dias, por órgão policial. Nesse caso, o 
candidato será submetido à identificação especial, a qual compreende coleta 
de assinaturas e impressão digital em formulário próprio. 

5.6.8.4. Para realização das Provas, não serão aceitos protocolo do documento, cópia 
do documento de identificação (ainda que autenticada) ou simples anotação de  
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número de registro de Boletim de Ocorrência Policial. 
5.6.8.5.  A equipe de coordenação do prédio em que as provas estiverem sendo 

aplicadas poderá, conforme a necessidade, fazer a identificação especial do 
candidato que apresentar documento (mesmo sendo original) que não 
possibilite precisa identificação ou que apresente dúvidas relativas à fisionomia 
ou à assinatura do portador. 

5.6.9. Em hipótese alguma, o candidato fará as provas se não apresentar a documentação 
exigida ou não cumprir a norma estabelecida para identificação, conforme subitens 5.6.8 
a 5.6.8.5, e será automaticamente eliminado do concurso público. 

5.6.10. O candidato deverá levar caneta esferográfica comum, de tinta azul ou preta (tubo 
transparente) para preencher a Folha de Respostas.   
5.6.10.1. Não será permitido o uso de caneta diferente da especificada, por medida de 

segurança do Concurso Público. 
5.6.11. Não será permitido durante a realização das provas: consulta de qualquer tipo, uso ou 

porte de relógio, chaveiro, régua de cálculo, óculos escuros, protetor auricular, quaisquer 
acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.), lapiseira, lápis, grafite, marca-texto, 
uso ou porte de aparelhos eletrônicos ou de comunicação (tais como: máquina de 
calcular, notebook, pen-drive, aparelho receptor ou transmissor de dados e mensagens, 
gravador, telefone celular, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro etc.).  
5.6.11.1. Com observância do disposto no subitem 5.7 deste Edital, fica estabelecido 

que, caso esteja portando equipamentos eletrônicos e objetos pessoais 
(subitem 5.6.11), antes do início das Provas o candidato deverá identificá-los e 
colocá-los no local indicado pela equipe de fiscalização, sendo que aparelhos 
de telefone celular devem ser previamente desligados.  
5.6.11.1.1. Os equipamentos e objetos pessoais somente poderão ser 

manuseados pelo candidato após a sua saída do Prédio.  
5.6.11.2. O candidato que estiver portando, mesmo que desligados, telefone celular ou 

quaisquer dos equipamentos mencionados no subitem 5.6.11 ou similares, 
durante a realização de sua prova, ou for flagrado em tentativa de cola, será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

5.6.12. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for 
flagrado comunicando-se com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou 
por escrito, ou, ainda, que se utilizar de notas, livros, impressos etc. 

5.6.13. Para segurança de todos os envolvidos no Concurso Público, é vedado o porte de armas 
nos prédios onde serão realizadas as provas do Concurso.  
5.6.13.1. No caso de arma de fogo, se constatado o seu porte, o candidato será 

encaminhado à sala de Coordenação, onde deverá entregar a arma 
(desmuniciada) para guarda durante a realização das Provas, mediante 
preenchimento e assinatura de “Termo de Acautelamento de Arma de Fogo”.  

5.6.13.2. No caso de o examinando se recusar a entregar a arma de fogo, assinará 
Termo assumindo a responsabilidade pela situação, devendo, na sala de 
Coordenação, desmuniciar a arma, reservando as munições na embalagem 
fornecida pela equipe da Cotec/Unimontes, a qual deverá permanecer lacrada 
até que o candidato termine suas provas e se retire do prédio. 

5.6.14. Como forma de garantir a lisura do Concurso Público, é reservado à Unimontes, caso 
julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, gravação em áudio ou proceder 
à identificação especial (filmagem e/ou fotografia) dos candidatos, inclusive durante a 
realização das provas.  

5.6.15. Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas serão fechados, 
impreterivelmente, quando do início dessas provas, mediante preenchimento do “Termo 
de Fechamento de Portão”, lavrado na presença de duas testemunhas.  
5.6.15.1. O candidato que chegar após o fechamento dos portões, não se levando em 

conta o motivo do atraso, terá vedada sua entrada no prédio e será 
automaticamente eliminado do Concurso. 

5.7. Não haverá funcionamento de guarda-volumes, e a Unimontes/Cotec não se responsabilizará por 
perdas, danos ou extravios de objetos ou documentos pertencentes aos candidatos. 

5.8. Se o candidato, iniciadas as provas, desistir de fazê-las, deverá devolver ao fiscal de sala, 
devidamente assinados, a Folha de Respostas e o Caderno de Provas de Múltipla Escolha 
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(completo).  
5.8.1. Somente poderá deixar o prédio após decorrida 1 (uma) hora do início dessas provas. 

5.9. Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 60 (sessenta) 
minutos. O candidato somente poderá levar o Caderno de Provas de Múltipla Escolha após 
decorridos 120 (cento e vinte) minutos do início dessas provas. 
5.9.1. O candidato que sair antes de decorridas 2 (duas) horas das Provas não poderá levar 

nenhuma folha do Caderno de Provas, nem a folha de rascunho com as marcações da 
Folha de Respostas ou quaisquer anotações da Prova.  
5.9.1.1. O candidato que sair nesse período e fizer anotação de questões das Provas 

e/ou das suas respostas no Cartão de Inscrição e/ou em qualquer outro 
papel ou local, será eliminado do Concurso. 

5.10. Em cada sala, os dois últimos candidatos a terminarem as provas deverão deixar o recinto ao 
mesmo tempo e deverão assinar a Ata de Aplicação de Provas. 

5.11. O candidato deverá transcrever as respostas das Provas de Múltipla Escolha para a Folha de 
Respostas, que deverá ser assinada no local indicado.  
5.11.1. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção das Provas de Múltipla 

Escolha, e o seu preenchimento será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na 
própria Folha de Respostas.  

5.11.2. O candidato que fizer essas provas e deixar de assinar a Folha de Respostas no local 
indicado será automaticamente eliminado do Concurso Público.  

5.11.3. A Folha de Respostas será personalizada e não será substituída, em nenhuma hipótese, 
por motivo de rasuras ou marcações incorretas.  

5.11.4. O candidato que não entregar a Folha de Respostas ao término de suas Provas será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

5.12. Será eliminado deste Concurso Público o candidato que, sem a devida autorização da 
Unimontes/Cotec, deixar o local de provas durante a realização das Provas.  

5.13. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar, em hipótese alguma.  
5.14. Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada para as provas. 
5.15. O candidato que fizer uso de medicamento deverá trazê-lo consigo. 
5.16. Na ocorrência de alguma irregularidade, tentativa ou comprovação de fraude, o candidato será, a 

qualquer tempo, automaticamente eliminado do Concurso Público e estará sujeito a outras 
penalidades legais, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, situação em que o candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de 3 (três) 
dias úteis.  

5.17. O Gabarito Oficial das Provas de Múltipla Escolha será divulgado na internet, no endereço 
www.cotec.unimontes.br, até 12 (doze) horas após o encerramento dessas provas.  
5.17.1. O Gabarito não será informado por telefone. 
 

VI - DA PROVA DE TÍTULOS 

6.1. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, terá o total máximo de 10 (dez) pontos, de acordo 
com o disposto no subitem 6.5 deste Edital. 

6.2. A Prova de Títulos constará de Experiência Profissional e Formação Profissional, conforme 
especificado no subitem 6.5.1 e 6.5.2. 

6.3. A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada no dia 6/5/2016, 
no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.  
6.3.1. Somente serão analisados os títulos dos candidatos, de cada cargo, que obtiverem o 

aproveitamento mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos da Prova de 
Múltipla Escolha.  

6.4. Entrega da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser postada nos 
Correios, por meio do serviço de A.R. ou Sedex (com custos por conta do candidato), de 9 a 
20/5/2016, para o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – Campus Universitário Professor Darcy 
Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes Claros/MG, podendo também ser entregue mediante 
recibo, no prazo estabelecido, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Unimontes/Cotec 
(Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia, Montes Claros-MG), das 
8h às 18h. 
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6.4.1. O candidato deverá escrever, do lado de fora do envelope, o seu nome completo, o 
cargo escolhido e a indicação: PROVA DE TITULO/CONCURSO PÚBLICO DE MÉDICO 
UNIVERSITÁRIO DA UNIMONTES/2015.    

6.4.2. A responsabilidade pelo envio da documentação é unicamente do candidato.  
6.4.3. Não poderão conter, em um mesmo envelope, documentos de mais de um candidato. No 

caso dessa ocorrência, os documentos não serão considerados para a Prova de Títulos. 
6.4.4. Após o envio do envelope, não poderá haver substituição, complementação ou inclusão 

de documentos.  
6.5. Especificação da Prova de Títulos – Essa Prova constará de título de Experiência Profissional e 

de Formação Profissional, com as seguintes especificações e condições: 
6.5.1. Título de Experiência Profissional – tempo de serviço (público ou privado) relativo à 

experiência no exercício do cargo pleiteado.  
6.5.1.1. Será atribuído 1 (um) ponto por ano completo (365 dias), relativo ao tempo de 

serviço efetivamente trabalhado e devidamente comprovado, até o limite 
máximo de 5 (cinco) pontos.  

6.5.1.2. O Título de Experiência deverá ser comprovado somente por meio de: 
a) Certidão de Contagem de Tempo de Serviço, expedida pelo órgão público 

em que o candidato prestou serviço e assinada pela autoridade 
competente.  A referida certidão poderá ser original ou cópia simples e 
legível. 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias legíveis das 
páginas relativas ao contrato de trabalho (incluindo a página seguinte, 
mesmo que esteja em branco, e páginas em que constam ressalvas ou 
informações sobre o contrato de trabalho) e das páginas em que consta a 
identificação do candidato. Se as cópias das citadas páginas da CTPS 
estiverem incompletas ou ilegíveis, serão desconsideradas no cômputo dos 
pontos. 

c) Contrato de Prestação de Serviços (CPS), expedido pelo órgão em que o 
candidato prestou o serviço, constando o cargo, o nome completo do 
candidato (prestador de serviço) e a data de início e término da prestação 
de serviço. 

6.5.1.2.1. Somente serão consideradas para comprovação de título da 
experiência profissional do candidato: Certidão de Contagem de 
Tempo de Serviço, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) e Contrato de Prestação de Serviços (CPS). Não serão 
considerados outros documentos, tais como declaração e 
atestados.  

6.5.1.2.2. Se a certidão ou a cópia da CTPS e do CPS estiver rasurada, 
ilegível, danificada, sem assinatura da autoridade responsável 
pelo órgão emissor ou apresentar outro defeito que a invalide ou 
impeça a análise precisa, não será considerada no cômputo dos 
pontos.  

6.5.1.2.3. Para fins de especificação da natureza do trabalho prestado ou 
esclarecimento sobre algum dado ou informação que constar na 
Certidão de Tempo de Serviço, na Carteira de Trabalho ou no 
contrato de Prestação de Serviço, o candidato poderá anexar 
declaração. Esse documento, contudo, não substituirá os citados 
nas letras “a”, “b” e “c” do subitem 6.5.1.1, pois será aceito apenas 
como documento complementar e deverá ser emitido pelo órgão 
em que o candidato prestou o serviço, assinado pela autoridade 
competente. 

6.5.1.2.4. Em caso de apresentação de cópia dos documentos citados no 
subitem 6.5.1.1 (alíneas “a”, “b” e “c”), o Setor de Recursos 
Humanos da Unimontes poderá solicitar, no ato da posse, a 
apresentação dos documentos originais para verificação da 
autenticidade das cópias.  

6.5.1.3. Não serão considerados como experiência profissional: estágios, monitorias e 
trabalho voluntário. 
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6.5.1.4. É vedada a soma de tempo de serviço prestado, simultaneamente, em dois ou 
mais cargos.  

6.5.1.5. O tempo de serviço prestado pelo candidato será contado, na Prova de Títulos, 
até, no máximo, a data de início das inscrições. 
 

6.5.2. Título de Formação Profissional – no total de 5 (cinco) pontos. Especialização Lato 
Sensu, 1 ponto, Pós-Graduação stricto sensu -  Mestrado, 3 pontos, Pós-Graduação 
stricto sensu - Doutorado, 5 pontos, no cargo pleiteado, observando-se o disposto no 
subitem 6.5.2.4 deste Edital. O curso de especialização deverá ter carga horária mínima 
de 360 horas. Todos os cursos deverão ser integralmente concluídos. Para fins de 
formação profissional, o candidato só poderá apresentar um título (especialização ou 
mestrado ou doutorado).   
6.5.2.1. A comprovação de conclusão do curso deverá ser feita por meio de cópia 

legível de Certificado, Declaração ou Atestado. No caso de Pós-Graduação 
stricto sensu (Mestrado ou Doutorado), fica facultada a comprovação por meio 
de cópia legível da Ata de Defesa de Dissertação/Tese assinada por autoridade 
competente. 

6.5.2.2. O documento comprobatório de conclusão do curso deverá estar devidamente 
assinado, constando a carga horária e data de realização do curso e, 
preferencialmente, o conteúdo programático. A Declaração ou Atestado deverá 
ser em papel timbrado da Instituição emitente.  

6.5.2.3. Documentos relativos a cursos realizados no exterior somente serão 
considerados se estiverem traduzidos para o português por tradutor oficial e se 
atenderem à legislação nacional aplicável ao reconhecimento de cada curso.   

6.5.2.4. Para a Prova de Títulos, o documento que comprove apenas a habilitação 
exigida (escolaridade mínima, conforme o Anexo I deste Edital) para o 
exercício do cargo pleiteado pelo candidato não será considerado como título.  
6.5.2.4.1. Conforme o caso, cabe ao candidato, na entrega dos títulos, 

comprovar que o documento não é a habilitação exigida pelo 
cargo pleiteado e, sim, documento comprobatório de título. 

6.6. A análise relativa à Prova de Títulos será feita à luz da documentação apresentada pelo candidato 
e de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 

6.7. A Unimontes poderá solicitar, no ato da posse, a apresentação dos documentos originais para 
verificação da autenticidade das cópias. 

6.8. Fotocópias rasuradas e ilegíveis serão desconsideradas na Prova de Títulos. 
6.9. Serão preliminarmente desconsiderados títulos enviados à Unimontes/Cotec por fax, internet ou 

outro meio que não seja o especificado no subitem 6.4.  
6.10. Se houver entrega de títulos após o prazo estabelecido no subitem 6.4, eles serão, 

automaticamente, desconsiderados na Prova de Títulos. 
6.11. Em caso de alteração do nome civil do candidato (seja por retificação ou complementação), 

por motivo de casamento ou outro estado civil, o candidato deverá enviar, junto com os títulos, 
cópia do documento oficial que comprove a alteração.  

6.12. Os títulos entregues serão de propriedade da Unimontes/Cotec, que lhes dará o destino que 
julgar conveniente, decorridos 6 (seis) anos da divulgação do resultado final do Concurso Público, 
conforme indicado pelo CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos.  

6.13. A Unimontes/Cotec não se responsabilizará por documentos originais que os candidatos, 
eventualmente, deixarem dentro do envelope. 

6.14. Não deverão ser enviados documentos que não se refiram aos títulos estabelecidos no subitem 
6.5 deste Edital. 
 

VII -  DO  PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE  

7.1. A classificação final dos candidatos, por cargo, será em ordem decrescente do somatório dos 
pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha e dos pontos obtidos na Prova de Títulos.  

7.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, terá preferência na classificação o candidato 
que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único 
do artigo 27 da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).  
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7.2.1. Persistindo o empate ou não havendo candidatos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, será classificado, preferencial e sucessivamente, o candidato que: 
a) obtiver maior pontuação na Prova de Múltipla Escolha de maior valor; 
b) tiver idade maior. 

 
 

VIII -  DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1. A divulgação dos resultados do concurso será feita no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, 
nas seguintes datas:  
8.1.1. Resultado do pedido de isenção do valor  de inscrição: dia 12/2/2016. 
8.1.2. Resultado do pedido de isenção do valor de inscrição, após recursos: dia 29/2/2016. 
8.1.3. Resultado do pedido de tratamento especial: dia 11/3/2016.  
8.1.4. Resultado do pedido de tratamento especial, após recursos: dia 29/3/2016. 
8.1.5. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência): dia 11/3/2016.  
8.1.6. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência), após recursos: dia 

29/3/2016. 
8.1.7. Resultado das provas (publicação de gabarito): dia 11/4/2016 
8.1.8. Resultado da Prova de Múltipla Escolha, após recursos relativos ao Gabarito Oficial: dia 

6/5/2016.  
8.1.8.1. A pontuação obtida pelos candidatos na Prova de Múltipla Escolha resultará na 

classificação de candidatos que participarão da Prova de Títulos.  
8.1.9. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 6/5/2016. 
8.1.10. Resultado da Prova de Títulos: dia 3/6/2016. 
8.1.11. Resultado da Prova de Títulos, após recursos: 24/6/2016 
8.1.12. Resultado Final do Concurso Público: até o dia 24/6/2016. Nesse Resultado, constará a 

classificação dos candidatos, em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na 
Prova de Múltipla Escolha e na Prova de Títulos. 

8.1.13. Resultado Final do Concurso Público, após recursos: 11/7/2016 
8.1.14. Resultado Definitivo: 11/7/2016  

8.2. O Resultado Final e o Resultado Definitivo serão divulgados em duas listas. Na 1.ª lista (incluindo 
as pessoas com deficiência), os candidatos serão classificados por cargo e no limite de vagas, na 
ordem decrescente da soma dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha e na Prova de 
Títulos.  
8.2.1. Na 2.ª lista de candidatos, constará, especificamente, as pessoas com deficiência, 

conforme a ordem de classificação, por cargo.   
8.3. Para os candidatos classificados além do limite de vagas, as listagens serão apresentadas em 

ordem decrescente da pontuação obtida, observando-se a classificação final. 
8.4. Não serão divulgados nomes e pontos dos candidatos eliminados ou não classificados no 

Concurso Público.  
8.4.1. O Relatório Geral, com a situação e notas dos candidatos, poderá ser consultado pelos 

candidatos através do extrato de notas, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, após 
30/6/2016. 

8.4.2. O Extrato de Notas permanecerá no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br pelo período 
máximo de 30 (trinta) dias.  

8.5. Não haverá informação individual aos candidatos. Caberá a estes tomarem conhecimento do 
resultado deste Concurso Público nos locais indicados para divulgação.   
8.5.1. A responsabilidade pela busca de informações, bem como pelos prejuízos decorrentes do 

fato de não se terem informado, será exclusiva dos candidatos, e não da 
Unimontes/Cotec.    

 
IX - DOS RECURSOS  

9.1. A Unimontes/Cotec será responsável pela análise e resposta aos recursos interpostos. 
9.2. Poderão ser interpostos recursos nas situações indicadas no subitem 9.5 deste Edital, pelo sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br, nos prazos e horários indicados para cada caso.  
9.2.1. No prazo estabelecido para cada caso, conforme subitem 9.5, os recursos poderão ser 

enviados pelos Correios, por meio do serviço de A.R. ou Sedex (com custos por conta do 
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candidato), para o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – Campus Universitário Professor 
Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes Claros/MG. 

9.3. O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter os dados que informem a identidade do 
reclamante, seu número de inscrição e cargo pleiteado. 

9.4. Admitir-se-á, para cada candidato, desde que devidamente fundamentado, um único recurso 
relativo a cada caso previsto no subitem 9.5.  
9.4.1. Havendo mais de um recurso, de um mesmo candidato, será considerado e respondido 

apenas o 1.º recurso. Os demais recursos serão, automaticamente, desconsiderados.   
9.5. Caberá recurso, nos seguintes casos e prazos: 

9.5.1. Contra o indeferimento do pedido de isenção do valor de inscrição, na ocorrência de 
eventuais erros na análise da documentação enviada: dias 18 e 19/1/2016, das 8h às 
18h. 
9.5.1.1. Até o dia 29/2/2016, a Cotec informará o resultado do recurso, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.5.2. Contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial, em caso de erro material: dias 

17 e 18/3/2016, das 8h às 18h.  
9.5.2.1. Até o dia 29/3/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.5.3. Contra o indeferimento da Inscrição na Reserva de Vagas, em caso de erro material ou 

de análise: dias 17 e 18/3/2016, das 8h às 18h.  
9.5.3.1. Até o dia 29/3/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.5.4. Contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha, na ocorrência de erros no 

enunciado das questões ou erros e omissões no Gabarito: dias 14 e 15/4/2016, das 8h às 
18h. 
9.5.4.1. Até o dia 6/5/2016, a Cotec informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico 

www.cotec.unimontes.br. 
9.5.4.2. A decisão sobre os recursos interpostos poderá resultar em retificação no 

Gabarito Oficial.  
9.5.4.2.1. O Gabarito Oficial, após recursos, será divulgado pela Cotec, no 

referido endereço eletrônico, por período máximo de 30 (trinta) dias, 
para conhecimento dos candidatos. Não haverá informação 
individual aos candidatos. 

9.5.5. Contra o resultado da Prova de Títulos, na ocorrência de eventuais erros na análise da 
documentação, dias 9 e 10/6/2016, das 8h às 18h. 
9.5.5.1. Até o dia 24/6/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.5.6. Contra o resultado final da classificação no Concurso, desde que esteja devidamente 

fundamentado, dias 27 e 28/6/2016, das 8h às 18h. 
9.5.6.1. Até o dia 11/7/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.6. Em quaisquer dos casos previstos no subitem 9.5, serão rejeitados, preliminarmente, os recursos 

que não estiverem devidamente fundamentados ou, ainda, aqueles a que se der entrada fora do 
prazo improrrogável previsto para cada caso. 

9.7. A decisão sobre os recursos interpostos, previstos nos subitens 9.5.4 a 9.5.6, poderá resultar em 
retificação na ordem de classificação dos candidatos.  

9.8. A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o 
dia 11/7/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.  
9.8.1. No referido sítio eletrônico, o resultado será divulgado por período máximo de 30 (trinta) 

dias, para conhecimento dos candidatos. Não haverá informação individual aos 
candidatos.  

9.9. Decairá do direito de impugnar este Edital o candidato que efetivar sua inscrição, aceitando, 
assim, todas as disposições nele contidas, observando-se, contudo, o disposto no subitem 9.11 
deste Edital.  

9.10. Fica facultado aos candidatos apresentarem sua(s) contestação(ões), devidamente 
fundamentadas, acerca das disposições deste Edital, por meio de requerimento, nos seguintes 
prazos: dias 26 e 27/11/2015, das 8h às 18 h, pelo sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
9.10.1. A Unimontes/Cotec disponibilizará a resposta ao candidato no sítio eletrônico 

www.cotec.unimontes.br, até o dia 11/12/2015. 
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9.11. Fica assegurada ao candidato a interposição de recursos sempre que algum ato praticado ao 
longo do Concurso Público interferir em sua esfera jurídica.  
 

 X - DA HOMOLOGAÇÃO, DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS E DA POSSE 

10.1. A homologação do Concurso Público será processada por meio de ato do Reitor da Unimontes, 
publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais. 

10.2. Concluído o Concurso Público e homologado o resultado final, os candidatos aprovados, dentro 
do número de vagas ofertadas neste Edital, serão nomeados, obedecendo a estrita ordem de 
classificação, no prazo de validade do concurso. 

10.3. Dos Exames Médicos Pré-Admissionais 
10.3.1. Todos os candidatos nomeados em decorrência de aprovação neste Concurso público 

deverão se submeter a Exame Admissional, sob a responsabilidade da Superintendência 
Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da SEPLAG, em unidade central ou 
unidade regionais. 

10.3.2. O Exame Admissional avaliará a aptidão física e mental do candidato, a compatibilidade 
de sua condição clínica com as atribuições do cargo, o prognóstico de vida laboral e as 
doenças pré-existentes, eventualmente diagnosticada, incipientes ou compensadas. 

10.3.3. A Avaliação de que trata o subitem 10.3.2 será realizada por equipe multiprofissional 
composta por profissionais da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde 
Ocupacional da SEPLAG e profissional integrante da carreira para a qual foi nomeado o 
candidato. 

10.3.4. A equipe multiprofissional do subitem 10.3.3 verificará as informações prestadas pelo 
candidato portador de deficiência no ato da inscrição, a natureza das atribuições e tarefas 
essenciais ao cargo, a viabilidade das condições e acessibilidade, as adequações do 
ambiente de trabalho na execução das tarefas, a possibilidade de uso de equipamentos 
ou outros meios que habitualmente utilize, a Classificação Internacional de Doenças (CID) 
apresentada pelo candidato, e emitirá Parecer fundamentado acerca da aptidão e 
compatibilidade da deficiência com as atividades a serem desempenhadas pelo 
candidato. 

10.3.5. Para realização do Exame Admissional o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: a) fotocópia da publicação da nomeação; b) documento original de 
identidade, com foto e assinatura; c) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física – CPF. 

10.3.6. Para realização do exame admissional o candidato deverá apresentar também cartão de 
vacinas completo, bem como o resultado dos seguintes exames complementares, 
realizados às suas expensas: a) hemograma com contagem de plaquetas; b) urina rotina, 
c) glicemia de jejum; d) TSH; e) Radiografia simples do tórax, em PA e perfil, com laudo, 
para candidatos com idade de 40 anos ou mais. f) Eletrocardiograma (ECG), com laudo, 
para candidatos com idade de 40 anos ou mais. 

10.3.7. Os exames descritos no subitem 10.3.6 deste Edital poderão ser realizados em 
laboratórios de livre escolha do candidato e somente terão validade se realizados dentro 
de 30 (trinta) dias anteriores à data de marcação do Exame Admissional.  

10.3.8. O material de que trata o subitem 10.3.6 deste Edital deverá ser colhido no próprio  
laboratório, devendo esta informação constar do resultado do exame. 

10.3.9. Nos resultados dos exames descrito no subitem 10.3.6 deste Edital, deverão constar o 
número de identidade do candidato e a identificação dos profissionais que os realizaram. 

10.3.10. Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura digital, 
fotocopiados ou por fax. 

10.3.11. Nos Exames Admissionais, todos os candidatos deverão responder ao questionário de 
antecedentes clínicos. 

10.3.12. No Exame Admissional, poderão ser exigidos novos exames e testes complementares 
que sejam considerados necessários para a conclusão sobre a aptidão física e mental do 
candidato para exercer o cargo em que foi nomeado. 

10.3.13. O candidato que for considerado inapto no Exame Admissional poderá recorrer da 
decisão ao Superintendente Central de Perícia médica e Saúde Ocupacional da SEPLAG, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data em que se der ciência do 
resultado da inaptidão ao candidato. 
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10.3.14. O recurso referido no subitem 10.3.13 suspende o prazo legal para a posse do 
candidato. 

10.3.15. O candidato considerado inapto no Exame Admissional estará impedido de tomar posse 
e terá seu ato de nomeação tornado sem efeito. 

10.4. Da caracterização de deficiência 
10.4.1. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência, quando nomeado em 

decorrência de aprovação neste Concurso Público, paralelamente à realização do exame 
admissional de que trata o subitem 10.3.1 deste Edital, será submetido a Inspeção 
Médica para fins de caracterização de deficiência declarada no momento de inscrição no 
Concurso Público. 

10.4.2. A Inspeção Médica de que trata o subitem 10.4.1 deste Edital, que será realizada pela 
Superintendência Central de perícia Médica e Saúde Ocupacional da SEPLAG, decidirá 
sobre a caracterização do candidato como portador de deficiência segundo os critérios 
dispostos no artigo 4º do Decreto Federal n.º 3.298/1999. 

10.4.3. A utilização de material tecnológico de uso habitual não é fator de incompatibilidade com 
as atribuições dos candidatos. 

10.4.4. Após realização da Inspeção Médica, a conclusão será formalizada por meio de certidão 
de caracterização de deficiência. 

10.4.5. O candidato que não for considerado pessoa com deficiência poderá recorrer ao 
Superintendente Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da SEPLAG, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data em que se der ciência da decisão ao 
candidato.     

10.4.6. Concluindo a Inspeção Médica pela não caracterização da deficiência do candidato para 
fins de reserva de vagas, o candidato será excluído da lista de classificação específica de 
pessoa com deficiência e permanecerá na lista de classificação de ampla concorrência. 

10.5. Da posse: 
10.5.1. O candidato nomeado deverá se apresentar para posse no prazo de trinta dias a partir da 

data de publicação do ato de nomeação, conforme estabelecido pelo art. 66 da Lei 
Estadual n.º 869/1952, sob pena de ter seu ato de nomeação tornado sem efeito. 

10.5.2. O candidato, na data definida pela DDRH, além de atender aos pré-requisitos exigidos 
para o cargo, deverá apresentar, obrigatoriamente: 
a) 02 (duas) fotos 3x4;  
b) fotocópia do documento de identidade com fotografia, acompanhada do original.  
c) fotocópia do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição, 

acompanhada do original. 
d) Fotocópia do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas – CPF, acompanhada do 

original. 
e) Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de incorporação para 

candidatos do sexo masculino, acompanhada do original. 
f) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 
g) Fotocópia do comprovante de residência, acompanhada do original. 
h) Resultado de laudo Médico Pericial – REM com conclusão pela aptidão para o 

cargo. 
i) No caso das pessoas com deficiência amparadas pela Lei Estadual n.º 11.867/95, 

Certidão de Caracterização de deficiência – CADE emitida pela Superintendência 
Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da SEPLAG. 

j) Declaração de que exerce, ou não, outro cargo, emprego ou função pública nos 
âmbitos federal, estadual e/ou municipal;  

k) Declaração de bens, atualizada até a data da posse; 
l) Cartão de cadastramento no PIS/PASEP, se tiver; 
m) Declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 

órgão público ou entidade do âmbito federal, estadual ou municipal; 
n) Declaração de próprio punho de não ter sido demitido a bem do serviço público, nos 

últimos cinco anos, nos termos do Parágrafo Único do art. 259, da Lei Estadual n.º 
869/1952. 

o) Comprovante de escolaridade mínima exigida para o cargo, conforme 
especificações constantes deste Edital. 

10.5.3. O candidato nomeado será responsabilizado administrativamente por quaisquer 
informações inverídicas que vier a prestar. 
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10.5.4. Se aprovado, o candidato, por ocasião da posse, deverá apresentar declaração 
informando se ocupa cargo(s), função(ões) ou emprego(s) públicos), exerce mandato 
eletivo e/ou percebe ou não proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 ou dos 
artigos 42 e 142 da constituição Federal/88 (Aposentadoria do Regime Próprio de 
Previdência), subordinando-se às penas da lei em caso de declaração falsa.  

10.5.5. O servidor que declarar ocupar cargo(s), função(ões) ou emprego(s) e/ou exerce mandato 
eletivo e/ou declarar que percebe proventos decorrentes do artigo 40 ou 42 da 
constituição federal/88 (Aposentadoria do regime Próprio de Previdência) deverá 
apresentar a documentação de que trata o Decreto Estadual 45.841/2011 e Resolução 
SEPLAG n.º 11/2012 na unidade setorial de recursos humanos de lotação, no ato de 
posse ou em até 60 (sessenta) dias, contados da posse. 

10.5.6. Estará impedido de tomar posse o candidato que deixar de apresentar qualquer um dos 
requisitos especificados no subitem 10.5.2 deste Edital. 

10.5.7. Após tomar posse, o candidato passará à condição de servidor público e deverá entrar 
em exercício no prazo de trinta dias, a contar da posse, conforme estabelecido pelo artigo 
70 da Lei Estadual n.º 869/1952. 

10.5.8. O candidato que for nomeado na condição de deficiente não poderá argüir essa condição 
para pleitear ou justificar pedido de relotação, reopção de vaga, alteração de carga 
horária, alteração de jornada de trabalho e limitação de atribuições para o desempenho 
da função. 

10.5.9. O candidato nomeado para o cargo estará sujeito, nos termos do artigo 41, “caput”, da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda constitucional n.º 19, de 
04/06/1998, a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual 
sua aptidão, capacidade e desempenho no cargo serão objeto de avaliação, por 
comissão própria da Unidade/Setor a que estiver vinculado.  

10.5.10. A avaliação será submetida, posteriormente, à Diretoria de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos. 

10.5.11. Durante o período de estágio probatório, o servidor não poderá solicitar remoção ou 
mudança de lotação, sendo desconsiderada qualquer pretensão nesse sentido. 

10.5.12. O exercício funcional do candidato aprovado, classificado, nomeado e investido no cargo 
dar-se-á na Unimontes, na Unidade para a qual foi realizado o Concurso Público. 
 

 XI -  DAS NORMAS DISCIPLINARES 

11.1. A Cotec – Comissão Técnica de Concursos da Unimontes – terá amplos poderes para orientação, 
realização, fiscalização das Provas do Concurso Público, bem como quanto à análise da 
documentação relativa à Prova de Títulos e como instância recursal única. 
11.1.1. Somente poderão adentrar nos locais onde serão aplicadas as provas pessoas 

devidamente autorizadas pela Unimontes/Cotec.  
11.2. Todas as informações referentes a este Concurso Público serão prestadas pela Unimontes/Cotec, 

realizadora do Concurso Público, podendo ser obtidas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br 
ou por meio do telefone (38) 3229-8080. 

11.3. O candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentar contra a 
disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 
coordenar ou fiscalizar a aplicação das provas será automaticamente excluído do Concurso 
Público e estará sujeito a outras penalidades legais, garantindo, ao candidato, o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.  

11.4. Incorrerá em Processo Administrativo, para fins de demissão do Serviço Público, em qualquer 
época, o candidato que houver realizado o Concurso Público usando documento ou informações 
falsas ou outros meios ilícitos, devidamente comprovados. 
 

XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A Unimontes/Cotec será responsável pela elaboração e aplicação das Provas de Múltipla 
Escolha, pela Prova de Títulos, pelo processamento da classificação final dos candidatos e pelo 
fornecimento de informações referentes a este Concurso Público.  

12.2. Durante a aplicação e correção das Provas de Múltipla Escolha, se ficar constatado, em qualquer 
questão, erro de elaboração que prejudique a resposta, conforme o Gabarito Oficial, a 
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Unimontes/Cotec poderá anular a questão e, nesse caso, divulgará sua decisão no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br.  

12.3. As publicações referentes aos resultados do Concurso Público, objeto deste Edital, serão 
divulgadas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 

12.4. Não haverá justificativa para o não cumprimento, pelo candidato, dos prazos determinados neste 
Edital. 

12.5. Em atendimento a Lei Estadual n.º 19.420/2011, art. 4º, inciso III, a Unimontes procederá à 
guarda permanente de documentos relativos ao concurso.     

12.6. O prazo de validade deste Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. 

12.7. A aprovação neste Concurso Público gera direito à nomeação, no limite de vagas já previstas 
para provimento, dentro do prazo de validade do Concurso e na forma da lei, obedecendo-se 
rigorosamente à ordem de classificação final dos candidatos.  

12.8. Em hipótese alguma, será concedida cópia ou vista de Provas, ressalvada a finalidade disposta 
no subitem 9.5.4 deste Edital, se necessário, mediante requerimento do candidato, protocolizado 
na recepção da Unimontes/Cotec. 

12.9. A Unimontes/Cotec não se responsabilizam por quaisquer textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Concurso Público.  

12.10. São de inteira responsabilidade do candidato as declarações incompletas, erradas ou 
desatualizadas do seu endereço, as quais venham a dificultar quaisquer comunicações 
necessárias (inclusive convocação) sobre o Concurso Público.  

12.11. O candidato classificado no Concurso Público deverá, durante o prazo de validade do Concurso, 
manter atualizado o seu endereço residencial junto ao Setor de Pessoal da Unimontes. Não 
caberá ao candidato classificado qualquer reclamação, caso não seja possível a sua convocação 
por falta de atualização do endereço residencial. 

12.12. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas na 
Folha de Respostas e nas Provas, bem como nos Editais Complementares e Retificações do 
Edital. 

12.13. A inscrição implicará, por parte do candidato, o conhecimento e plena aceitação das normas 
deste Edital.  

12.14. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Técnica de Concursos da 
Unimontes – Cotec.   

12.15. Este Edital, na sua íntegra, será publicado no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, dele 
dando-se notícia, através de publicação na imprensa oficial e em jornal de ampla circulação no 
Estado de Minas Gerais. 

 

Montes Claros, 13 de Novembro de 2015 

 

 

 

 

Professor João dos Reis Canela 

Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes 
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ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS E VAGAS 
 

Código 
de 

Inscrição 
Cargo/Setor 

Vagas 
Totais 

Vagas 
Reservadas* 

Escolaridade Mínima e Outras 
Exigências do Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Básico 
(R$) 

Nível 
de 

Ingresso 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 

1 

Anestesiologista 

(Bloco Obstétrico e Bloco 
Cirúrgico) 

14 1 

Graduação em Medicina com 
Residência em Anestesia e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Anestesiologia, com Registro no 
Órgão de Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 

2 

Cirurgião Cabeça e 
Pescoço 

(Intercorrências/ 
Interconsultas) 

1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Cirurgia Cabeça e 
Pescoço e/ou Título de 
Especialista da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Cabeça e 
Pescoço com Registro no Órgão 
de Classe. 

12 2.639,04 III A 
 

100,00 

3 

Cirurgião Cardiovascular 

(Intercorrências/ 
Interconsultas) 

1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Cirurgia 
Cardiovascular e/ou Título de 
Especialista da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular com Registro no 
Órgão de Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 

4 
Cirurgião Geral 

(Pronto Socorro) 
7 1 

Graduação em Medicina com 
Residência em Cirurgia Geral 
e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Geral com Registro no Órgão de 
Classe. 
 

24 5.278,06 III A 180,00 

 



 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

EDITAL N.º 1/2015 – ANEXO I 

 

2 

 

 

Código 
de 

Inscrição 
Cargo/Setor 

Vagas 
Totais 

Vagas 
Reservadas* 

Escolaridade Mínima e Outras 
Exigências do Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Básico 
(R$) 

Nível 
de 

Ingresso 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
 
5 

Cirurgião Geral 

(Pronto Socorro) 
2 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Cirurgia Geral 
e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Geral com Registro no Órgão de 
Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
6 Cirurgião Pediátrico 

(Intercorrências/ 
Interconsultas) 

2 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Cirurgia Pediátrica 
e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Pediátrica com Registro no Órgão 
de Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 

 
7 Cirurgião Plástico 

(Intercorrências/ 
Interconsultas) 

1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Cirurgia Plástica 
e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica com Registro no Órgão 
de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
8 Cirurgião Torácico 

(Intercorrências/ 
Interconsultas) 

1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Cirurgia Torácica 
e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
torácica com Registro no Órgão 
de Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 

 
9 

Clínica Médica 

(Clínica) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Clínica Médica 
e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica com Registro no Órgão 
de Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 
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Código 
de 

Inscrição 
Cargo/Setor 

Vagas 
Totais 

Vagas 
Reservadas* 

Escolaridade Mínima e Outras 
Exigências do Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Básico 
(R$) 

Nível 
de 

Ingresso 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
 

10 Clínico Geral  

(Pronto Socorro) 
7 1 

Graduação em Medicina – 
Registro no Órgão de Classe 

24 3.546,13 I A 180,00 

 
11 

Clínico Geral  

(UTI Adulto) 
3 - 

Graduação em Medicina – 
Registro no Órgão de Classe 

24 3.546,13 I A 180,00 

 
12 

Dermatologista 

(Clínicas Especializadas) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Dermatologia e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Dermatologia com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

13 
Hematologista 

(Agência Transfuncional) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Hematologia e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Hematologia com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
14 

Endocrinologista 

(Clínicas Especializadas) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Endocrinologista 
e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Endocrinologista com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 
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Código 
de 

Inscrição 
Cargo/Setor 

Vagas 
Totais 

Vagas 
Reservadas* 

Escolaridade Mínima e Outras 
Exigências do Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Básico 
(R$) 

Nível 
de 

Ingresso 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
 

15 

 Endoscopista-
Endoscopia Digestiva Alta 
e Baixa 

(Endoscopia) 

2 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Gastroenterologia, 
com especialização em 
Endoscopia Digestiva Alta e 
Baixa e/ou Título de Especialista 
da Sociedade Brasileira de 
Gastroenterologia com Registro 
no Órgão de Classe, ou 
Residência em Cirurgia Geral 
com especialização em 
Endoscopia Digestiva Alta e 
Baixa e/ou Título de Especialista 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Geral com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
16 Geriatra 

(Intercorrências/ 
Interconsultas) 

1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Geriatria e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Geriatria 
com Registro no Órgão de 
Classe. 

12 2.639,04 III A 
 
 

100,00 

 
17 Ginecologista 

(Sala de 
Parto/Maternidade/Bloco 
Obstétrico) 

13 1 

Graduação em Medicina com 
Residência em Ginecologia e 
obstetria e/ou Título de 
Especialista da Sociedade 
Brasileira de Ginecologia e 
Obstetria com Registro no Órgão 
de Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 
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Código 
de 

Inscrição 
Cargo/Setor 

Vagas 
Totais 

Vagas 
Reservadas* 

Escolaridade Mínima e Outras 
Exigências do Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Básico 
(R$) 

Nível 
de 

Ingresso 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
 

18 
Infectologista 

(SCIH) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Infectologia e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
infectologia com Registro no 
Órgão de Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 

 
19 

Intensivista Clínico 

(UTI Adulto) 
4 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Terapia Intensiva 
de Adultos e/ou Título de 
Especialista da Sociedade 
Brasileira de Intensivista Clínico 
com Registro no Órgão de 
Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 

 
20 

Neurocirurgião 

(Clínicas Especializadas) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Neurologia Clínica 
e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
21 

Oftalmologista 

(Clínicas Especializadas) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em oftalmologia e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 
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Código 
de 

Inscrição 
Cargo/Setor 

Vagas 
Totais 

Vagas 
Reservadas* 

Escolaridade Mínima e Outras 
Exigências do Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Básico 
(R$) 

Nível 
de 

Ingresso 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
 

22 

Ortopedista 

(Pronto Socorro) 
6 1 

Graduação em Medicina com 
Residência em Ortopedia e 
Traumatologia e/ou Título de 
Especialista da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e 
traumatologia com Registro no 
Órgão de Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 

 
23 

Ortopedista 

(Pronto Socorro) 
4 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Ortopedia e 
Traumatologia e/ou Título de 
Especialista da Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e 
traumatologia com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
24 

Otorrinolaringologista 

(Clínicas Especializadas) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em 
Otorrinolaringologista e/ou Título 
de Especialista da Sociedade 
Brasileira de 
Otorrinolaringologista com 
Registro no Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
25 

Patologista 

(Laboratório de Anatomia 
Patológica) 

1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Anatomia 
Patológica e/ou Título de 
Especialista da Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica 
com Registro no Órgão de 
Classe. 
 

12 2.639,04 III A 100,00 
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Código 
de 

Inscrição 
Cargo/Setor 

Vagas 
Totais 

Vagas 
Reservadas* 

Escolaridade Mínima e Outras 
Exigências do Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Básico 
(R$) 

Nível 
de 

Ingresso 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
26 

Broncoscopista 

(Endoscopia) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Pneumologia e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Pneumologia com Registro no 
Órgão de Classe ou Residência 
em Cirurgia Torácica e 
Especialização em 
Broncofibroscopia e/ou Título de 
Especialista da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Torácica 
com Registro no Órgão de 
Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
27 

Pediatra Intensivista  

(UTI Neonatal) 
4 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Pediatria e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Pediatria 
com Registro no Órgão de 
Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 

 
28 

Pediatra 

(Pronto Socorro) 
5 1 

Graduação em Medicina com 
Residência em Pediatria e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Pediatria 
com Registro no Órgão de 
Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 

 
29 

Pediatra 

(UTI Neonatal) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Pediatria e em 
Neonatologia e/ou Título de 
Especialista da Sociedade 
Brasileira de Pediatria com 
Registro no Órgão de Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 
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Código 
de 

Inscrição 
Cargo/Setor 

Vagas 
Totais 

Vagas 
Reservadas* 

Escolaridade Mínima e Outras 
Exigências do Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Básico 
(R$) 

Nível 
de 

Ingresso 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
 

30 Pediatra 

(Sala de 
Parto/Maternidade/Bloco 
Obstétrico) 

5 1 

Graduação em Medicina com 
Residência em Pediatria e em 
Neonatologia e/ou Título de 
Especialista da Sociedade 
Brasileira de Pediatria com 
Registro no Órgão de Classe. 

24 5.278,06 III A 180,00 

 
31 

Psiquiatra 

(Saúde Mental) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Psiquiatria e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Psiquiatria com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
32 

Radiologista 

(Radiologia) 
1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Radiologia e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Radiologia com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
33 

Ultrassonografista 

(Ultrassom) 
2 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Ultrassonografia 
e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
34 Urologista 

(Intercorrências/e 
interconsultas) 

1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Urologia e/ou 
Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de Urologia 
com Registro no Órgão de 
Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 
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Código 

de 
Inscrição 

Cargo/Setor 
Vagas 
Totais 

Vagas 
Reservadas* 

Escolaridade Mínima e Outras 
Exigências do Cargo 

Carga 
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Básico 
(R$) 

Nível 
de 

Ingresso 

Taxa de 
Inscrição 

(R$) 
 
 

 
35 

Ecografista 1 - 

Graduação em Medicina com 
Residência em Ultrassonografia 
e/ou Título de Especialista da 
Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia com Registro no 
Órgão de Classe. 

12 2.639,04 III A 100,00 

 
TOTAL DE VAGAS 100 7 

 
Obs.: Além da remuneração básica, o médico poderá fazer jus a Gratificação de Produtividade Médica, conforme Lei nº 21.333, de 26/06/2014, 
Decreto nº. 46.547, de 27/06/2014 e Resolução Conjunta SEPLAG/Unimontes n.º 9360, de 26/5/2015, Anexo IV deste Edital. 
 

 
 

Montes Claros, 13 de Novembro de 2015. 
 
 

Professor João dos Reis Canela 
Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes 
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ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

CARGO ESCOLARIDADE 
DOS CARGOS 

PROVAS DE MÚLTIPLA 
ESCOLHA 

N.º DE 
QUESTÕES 

VALOR DA 
QUESTÃO 

TOTAL DE 
PONTOS 

DATA DAS 
PROVAS 

Anestesiologista 
Cirurgião de Cabeça e Pescoço 
Cirurgião Cardiovascular 
Cirurgião Geral 
Cirurgião Pediátrico 
Cirurgião Plástico 
Cirurgião Torácico 
Clínica Médica 
Clínico Geral  
Dermatologista 
Hematologista 
Endocrinologista 
Endoscopista 
Geriatra 
Ginecologista 
Infectologista 
Intensivista Clínico 
Neurocirurgião 
Oftalmologista 
Ortopedista 
Otorrinolaringologista 
Patologista 
Broncoscopista 
Pediatra 
Psiquiatria 
Radiologista 
Ultrassonografista 
Urologista 
Ecografista 

Curso Superior, 
conforme o Anexo I 

do Edital 

Conhecimentos 
Específicos 

15 4,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10/4/2016, 
das 9 às 12 

horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua Portuguesa 10 2,5 

Legislação do SUS 05 3,0 

 
 

Montes Claros,13 de Novembro de 2015 
Professor João dos Reis Canela 

Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes 
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PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

    
 
CARGOS/CARREIRA (MÉDICOS) 
Anestesiologista 
Broncoscopista 
Cirurgião de Cabeça e Pescoço 
Cirurgião Cardiovascular 
Cirurgião Geral 
Cirurgião Pediátrico 
Cirurgião Plástico 
Cirurgião Torácico 
Clínica Médica 
Clinico Geral  
Dermatologista 
Hematologista  
Endocrinologista 
Endoscopista 
 

 
Geriatra  
Ginecologista  
Infectologista 
Intensivista Clínico 
Neurocirurgião 
Oftalmologista 
Ortopedista 
Otorrinolaringologista 
Patologista 
Pediatra  
Psiquiatra   
Radiologista 
Ultrassonografista 
Urologista  
Ecografista 

 
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Superior (Conforme consta do Anexo I do Edital) 
PROVAS: Conhecimentos Específicos, Língua Portuguesa e Legislação do SUS. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (Para todos os cargos) 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; 
identificar a idéia central de um texto; estabelecer relações entre idéia principal e idéias secundárias; inferir 
o sentido de uma palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura 
morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, 
informações verbais com informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 
relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando situações de 
ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e pressuposições. Habilidade de produção textual. 
Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. As questões de gramática serão 
baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: acento tônico, sílaba, sílaba tônica; 
ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; correção ortográfica. Morfologia: 
estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de palavras: derivação, composição e 
outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e verbais, emprego. Sintaxe: teoria 
geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, ênclise (em relação a um ou 
a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. Denotação e conotação. 
Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
 
LEGISLAÇÃO DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (Para todos os cargos) 
 
Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – 
Lei Orgânica da Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 20 set. 1990 [com redação dada pela Lei 9.836, de 
23 de setembro de 1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 1999)]. BRASIL. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 
1990. Brasília: Diário Oficial da União, 31 dez. 1990. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICOS) 
 
ANESTESIOLOGISTA 
Avaliação pré-anestésica; Monitorização peroperatória; Manejo de vias aéreas; Anestesia Ambulatorial; 
Anestesia Obstétrica; Anestesia em Urgência; Anestesia Pediátrica; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios 
ácido-base; Complicações anestésicas; Fisiopatologia da dor; Anestesia nas endocrinopatias; Anestesia 
para radiologia intervencionista e diagnóstica.  
 
BRONCOSCOPISTA 
O Ambiente Físico da Broncoscopia;  Indicações e Contra-Indicações da BCP; Efeitos da BCP na Função 
Respiratória; Sedação e Anestesia para o Exame de BCP; Diagnóstico por Imagem para o Broncoscopista; 
Broncoscopia Rígida e Flexível; Coleta e Preparo de Material através da BCP;  Retirada de Corpos 
Estranhos;  BCP no Trauma, Sala de Emergência e Sala de Cirurgia; Tuberculose, Alterações Circulatórias 
do Pulmão, Pneumotórax;  Uso da BCP para fins Terapêuticos; Próteses Endobronquicas; Broncoscopia 
Associada a Punção Aspirativa através de Ultrassonografia Brônquica (Indicações e Contra-Indicações); 
Manutenção e Cuidados com o Aparelho de Broncoscopia;  
 
CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO 
Anatomia da cabeça e do pescoço. Carcinogênese, biologia dos tumores e marcadores tumorais em CCP. 
Epidemiologia em câncer. Infecção em cirurgia de cabeça  e pescoço. Propedêutica e exames subsidiários 
em CCP. Noções de radioterapia, quimioterapia e cuidados pré e pós operatórios em CCP. Embriologia e 
mal formação congênita em CCP. Diagnóstico e tratamento das doenças tumorais e não tumorais das 
glândulas salivares. Diagnóstico e tratamento de tumores cutâneo em cabeça e pescoço. Diagnóstico e 
tratamento dos: Tumores do nariz e dos seios paranasais; Tumores do lábio e cavidade oral; Tumores da 
faringe, laringe, tireóide e paratireóide; Tumores ósseos em cabeça e pescoço; Tumores nervosos 
periféricos e vasculares; Tumores de partes moles; Tumores orbitários; Tumores odontogênicos. 
Diagnóstico e tratamento das metases cervicais. Diagnóstico e tratamento dos bócios. Diagnóstico e 
tratamento do hiperparatireoidismo. Traqueostomia. Cirurgia craniofacial oncológica. 
 

CIRURGIÃO CARDIOVASCULAR 
Semiologia cardiovascular. Epidemiologia das doenças cardiovasculares. Fisiologia e fisiopatologia 
cardíaca. Eletrocardiografia. Ecocardiografia. Hemodinâmica e cateterismo intracardíaco. Insuficiência 
cardíaca congestiva Hipertensão arterial sistêmica. Cardiopatias congênitas. Valvulopatias adquiridas. 
Susbstitutos valvares cardíacos. Tromboembolismo arterial e venoso. Cardiopatia isquêmica. Arritmias 
cardíacas. Marcapassos cardíacos artificiais cardioversores e defibradores implantáveis e 
ressincronizadores cardíacos. Assistência respiratória mecânica. Transplante cardíaco. Traumatismos 
cardíacos e ruptura traumática da aorta. Aneurismas e dissecação da aorta. Pericardites, derrame 
pericárdio e tamponamento cardíaco. 
 
CIRURGIÃO GERAL 
Atendimento clínico nas urgências cirúrgicas; Interpretação dos sinais e sintomas em cirurgia de urgência; 
Propedêutica da dor abdominal; Exames complementares básicos em cirurgia; Métodos de imagem nas 
cirurgias abdominais; Punção abdominal; Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos; Uso de antibióticos 
em cirurgia; Avaliação clínica do paciente cirúrgico; Controle per e pós-operatório; Traqueostomia, estomias, 
drenagens, paracentese; Cateterismo venoso central; Cuidados a serem dispensados a pacientes vítimas 
de pequenas lesões; Abdome agudo; Úlcera cloridropéptica, íleos; Apendicite aguda, litíase biliar, colecistite 
aguda; Derrames pleurais; Doenças clínicas que simulam abdome agudo cirúrgico; Politraumatizado: 
abordagem inicial, primeiros socorros; Cânceres do aparelho digestório; hérnias da parede abdominal; 
tromboembolismo; doenças da tireoide e paratireoide; tumores endócrinos abdominais.  
 
CIRURGIÃO PEDIÁTRICO 
Cuidados pré, trans e pós-operatórios da criança. Metabolismo cirúrgico em pediatria. Tumores superfíciais 
da face. Tumores da cauda do supercílio. Anomalias congênitas do pescoço; torcicolo muscular, fenda 
cervical mediana, cistos e fístulas brânquias, cisto e fístula do tireoglosso. Tumores da parede do tórax na 
criança. Higromas císticos cervicais com ou sem prolongamento toráxico. Hérnias e eventrações 
diafragmáticas. Anomalias cirúrgicas do esôfago na criança. Coristomas. Afecções cirúrgicas infecciosas na 
criança (Abscessos). Anomalias congênitas da região inguinal. Hérnias crurais. Anomalias de fechamento 
da parede abdominal na criança, onfaloceles e gastrosquises. Traumatismos abdominais na criança. 
Afecções cirúrgicas do fígado e das vias biliares na criança. Hipertensão porta. Afecções cirúrgicas 
pancreáticas na infância. Aspectos cirúrgicos das afecções esplênicas, indicações de esplenectomia. 
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Anomalias congênitas cirúrgicas do estômago. Anomalias congênitas cirúrgicas do duodeno. Anomalias 
congênitas cirúrgicas do delgado. Duplicações do tubo digestivo. Tumores do intestino delgado. 
Invaginações intestinais. Megacólon congênito. Apendicite. Enterocolite necrotizante. Repercuções sobre o 
trato digestivo da mucoviscidose. Síndrome do intestino curto. Anomalias anorretais. Doença de Crohn. 
Divertículo de Meckel. Persistência do conduto onfalomesentérico. Anomalias de posição do testículo. 
Torsões do Testículo. Tumores do Testículo. Afecções cirúrgicas congênitas do trato urinário superior e 
persistência de úraco. Afecções cirúrgicas congênitas do trato urinário inferior e refluxos vesicoureterais. 
Extrofia de cloaca. Extrofia de bexiga. Epispádia. Hipospádia. Intersexo. Hemangiomas. Pilomatrixoma. 
Lionfangiomas. Linfomas. Tumor de Wilms. Neuroblastoma. Rabdomiossarcomas. Tumores de células 
germinativas do ovário. Metástase pulmonar de tumores sólidos em cirurgia pediátrica. Enfisema lobar 
congênito. Pneumotórax. Piopneumotórax. Refluxo gastroesofágico. Tumores de suprarrenais. 
Feocromocitoma. Teratomas. Histopatologia das afecções cirúrgicas congênitas mais frequentes em cirurgia 
pediátrica.  
 
CIRURGIÃO PLÁSTICO 
Cicatrização; 2. Enxerto Cutâneos;3. Retalhos;4. Princípios Básicos de Cirurgia Plástica;5. Reconstrução 
Mamaria;6. Mastoplastia Redutora;7. Queimaduras;8. Reconstrução da Neoplasias Malignas da Pele; 
Reparação dos Traumatismos de Partes Moles.10. Reconstrução de Membros Inferiores;11. Reconstrução 
da Parede Abdominal;12. Abdominoplastias;13. Fissuras Labios Palatinas;14. Ulceras por Pressão;15. 
Fraturas da Face;16. Cirurgia do Rejuvenescimento Facial;17. Tratamento da Paralisia Facial;18. 
Reconstrução Nasal;19. Rinoplastias;20. Otoplastias: Reconstrução de Orelha. 
 
CIRURGIÃO TORÁCICO 
Tumores do mediastino; Tratamento da pneumopatia avançada; Tratamento operatório das afecções 
traqueais;  Parede torácica;  Afecções pleurais; Mediastinite; Traumatismos torácicos; Supurações 
pulmonares;  Neoplasia de pulmão;  Pneumotórax. 
 
CLÍNICA MÉDICA 
Conceitos fundamentais das diversas especialidades clínicas. Ações de vigilância epidemiológica e 
imunização. Doenças infectocontagiosas e vigilância em Saúde. Noções básicas de urgência/emergência 
na prática médica. Reanimação cardiorrespiratória. Emergência hipertensiva. Infarto agudo do miocárdio. 
Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. Insuficiência respiratória. 
Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Emergências urológicas: cólica nefrética, retenção urinária, 
hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Enterocolopatias. Colecistite aguda. Lesões agudas da 
mucosa gastroduodenal. Meningites. Septicemias. Profilaxias em adultos. Controle do paciente diabético. 
Acidente vascular cerebral. Estado epilético. Intoxicações agudas. Acidentes por animais peçonhentos. 
Choque. Traumatismo crânio-encefálico. Traumatismo abdominal. Traumatismo torácico. Embolia pulmonar. 
Epidemiologia, fisiologia, diagnóstico, clínica, tratamento, prognóstico e prevenção de doenças: 
Cardiovasculares; Pulmonares; do Sistema Digestivo; Renais; Imunológicas; Reumáticas; Hematológicas; 
Metabólicas e do Sistema Endócrino; Infecciosas e Transmissíveis; Neurológicas. Acidentes com animais 
peçonhentos. Ética médica e bioética. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.  
  
CLÍNICO GERAL  
Hipertensão arterial sistêmica; Arritmia cardíaca; Insuficiência coroniana aguda; Infarto agudo do miocárdio; 
Tromboembolismo – embolia pulmonar aguda; Insuficiência cardíaca; Hepatites virais; Doenças de Chagas; 
Esquitossomose Mansoni; Leishmaniose – cutânea e visceral; Síndrome de imunodeficiência humana 
adquirida; Tuberculose pulmonar; Raiva; Ofidismo; Escorpionismo/aracneísmo; Insuficiência hepática; 
Insuficiência renal aguda; Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico; Diabetes Melitus; Hipertireoidismo; 
Hipotireoidismo; Doenças cloridopépticas; Doenças inflamatórias intestinais; Icterícias; Neoplasias 
pulmonares; Insuficiência respiratória aguda; Asma brônquica; Doença pulmonar obstrutiva crônica; Câncer 
gástrico; Micoses pulmonares.  
 

DERMATOLOGISTA  
Anatomia e fisiopatologia cutânea. Imunologia aplicada à dermatologia. Alterações da pigmentação cutânea. 
Dermatoses eritematoescamosas. Acne e doenças afins. Eczemas. Farmacodermias. Buloses. Pruridos, 
prurigos e urticária. Dermatoviroses. Infecções fúngicas da pele. Infecções bacterianas da pele. Doenças 
sexualmente transmissíveis e AIDS. Dermatoses autoimunes. Fotodermatoses. Afecções dos anexos 
cutâneos. Neoplasias de interesse dermatológico. Anestesia e cirurgia da pele. Urgências em dermatologia. 
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Obs. Os temas propostos incluem prevenção, diagnóstico, epidemiologia e manejo (medicamentoso e não 
medicamentoso) das condições descritas, com ênfase em saúde pública, quando isto for aplicável.  
 
HEMATOLOGISTA 
Citohistologia dos órgãos hemocitopoléticos e sangue periférico. Medula óssea normal. Série granulocítica. 
Série eritrocítica. Série megacariocitica. Série reticular. Exploração doas órgãos hemocitopoiéticos. 
Mielograma. Adenograma. Esplenograma. Sangue periférico. Valores Normais. Leucocitose. 
Trombocitopenias. Hemostasia. Fisiologia da hemostasia. Fator vascular. Fator plaquetário. Fator 
plasmático, Sistema de coagulação. Inibidores fisiológicos da coagulação. Endotério e fibrinólise. Interação 
de endotélio com plaquetas e leucócitos. Manifestações hemorrágicas e o auxílio do laboratório para 
odiagnóstico. Testes globais. Testes específicos. Doença de Von Willebrand; Hemofilias. Estados 
protrombóticos. Doenças hemorrágicas. Manifestações clínicas. Métodos diagnósticos e classificação. 
Fatores vasculares, plaquetários, plasmáticos. Anemias: Anemias hemolíticas, anemias carenciais e das 
insuficiências medulares. Doenças hemolíticas Peri-Natal: Diagnóstico laboratorial; Imunização e prevenção 
materna; Conduta terapêutica para o recém-nascido, acometido de doença hemolítica. Hemoglobinopatias: 
diagnóstico laboratorial. Conduta terapêutica. Baço. Funções: Esplenopatias. Hiperesplenismo, 
Anesplenismo. Leucoses: Agudas. Crônicas. Diagnóstico laboratorial. Protocolos de tratamento. Patologia 
do tecido Linfóide: Linfomas. Doença de Hodgkin. Diagnóstico das doenças infecciosas. Leucocitose e 
neutrofilia; Leucocitose e eosinofilia; Leucopenia e linfocitose. Anemias carenciais, hemolíticas: hereditárias 
e adquiridas; aplástica, leucemias; Doenças linfoproliferativas Crõnicas, Doenças Mieloproliferativas 
Crônicas, síndrome Mielodisplásicas, Hemostasia e Trombose, Medicina Transfuncional. Neutropenia febril; 
Síndrome de lise tumoral; insuficiência respiratória aguda; Choque séptico, ardiogênico. Hipovolêmico; 
Distúrbios hidroeletrolítico e ácido básico; Edema agudo de pulmão; Pneumonia comunitária e hospitalar. 
Insuficiência renal aguda; insuficiência cardíaca congestiva; cetoacidose diabética/coma hiperosmolar; 
Trombose venosa profunda/embolia pulmonar; Hemorragia digestiva; acidente vascular celebral; Terapia 
transfucional; Drogas vasoativas; emergências hipertensivas; asma brônquica. Critérios para doação de 
sangue. 
 
ENDOCRINOLOGISTA  
Mecanismos de ação hormonal. Eixo hipotálamo – hipófise. Doenças hipotalâmicas. Diabetes Insipidus e 
SIHAD. Hipopituitarismo. Adenomas hipofisários. Avaliação funcional da tireóide. Nódulos tireoidianos. 
Disfunção da tireóide. Neoplasias malignas da tireóide. Doença de Addison. Feocromocitoma. 
Hiperaldosteronismo primário. Síndome de Cushing. Alterações de aparelho reprodutor masculino e 
feminino. Crescimento e desenvolvimento. Puberdade normal e patológica. Hipoglicemias. Diabetes Melito. 
Dislipidemias. Metabolismo do Cálcio. Desordens das glândulas paratireóides. Doenças do metabolismo 
ósseo. Osteoporose. Neoplasia endócrina múltipla 1 e 2.  
 
ENDOSCOPISTA 
Sedação e monitoração em endoscopia digestiva. Equipamentos, estrutura física em um serviço de 
endoscopia digestiva. Desinfecção e esterilização de endoscópios e acessórios. Endoscopia digestiva alta 
diagnóstica. Endoscopia digestiva alta terapêutica. Colonoscopia diagnóstica. Colonoscopia terapêutica. 
Endoscopia do intestino delgado (enteroscopia e cápsula endoscópica). Endoscopia digestiva das vias 
biliares e pancreáticas diagnóstica e terpeutica, (colangiopancreatografia endoscópica retrógrada). 
Endoscopia (ultra-sonografia endoscópica) terapêutica. Urgências e emergências em endoscopia digestiva. 
Doenças da motilidade do esôfago; Gastrite crônica; Doenças das Vias Biliares; Hepatites agudas e 
crônicas; 5 - Doença Celíaca; Doenças inflamatórias intestinais crônicas; Enteroparasitoses; Câncer do 
aparelho digestivo; Doenças funcionais do aparelho Digestivo;  Pancreatites. 
 
GERIATRA  
Epidemiologia do envelhecimento. II. Fisiologia do envelhecimento. III. Avaliação geriátrica ampla. IV. 
Enfermidades do sistema digestivo no idoso. V. Enfermidades do sistema respiratório no idoso. VI. 
Enfermidades do sistema cardiovascular no idoso. VII. Enfermidades do sistema nervoso no idoso. VIII. 
Enfermidades metabólicas no idoso. IX. Enfermidades do sangue no idoso. X. Enfermidades degenerativas 
das articulações no idoso. XI. Neoplasias no idoso. XII. Emergências clínicas no idoso. XIII. Suporte 
nutricional no idoso. XIV. Reabilitação física no idoso.  
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

                    EDITAL 1/2015 – ANEXO III 

 

 

       5

GINECOLOGISTA  
Ginecologia: Anatomia do trato genital feminino; Fisiologia do ciclo menstrual; Citologia cervicovaginal; Dor 
pélvica; Tensão pré-menstrual; Endometriose; Doenças sexualmente transmissíveis/Aids; Vulvovaginites; 
Planejamento familiar; Hemorragia uterina disfuncional; Propedêutica mamária; Câncer de colo uterino; 
Câncer de corpo; Câncer de mama; Climatério; Tratamento de reposição hormonal; Obstetrícia: Fisiologia 
da gravidez; Pré-natal; Trajeto ósseo e mecanismo do parto; Assistência ao parto; Puerpério normal e 
patológico; Cesariana; Hemorragias da primeira metade da gravidez; Hemorragias da segunda metade da 
gravidez; Desordens hipertensivas da gravidez; Parto prematuro; Gravidez prolongada; Gemelidade; 
Crescimento intrauterino retardado; Diabetes e gravidez; Drogas e medicamentos usados na gravidez; 
Líquido amniótico; Rotura prematura das membranas; Doença trofoblástica gestacional.  
 
INFECTOLOGISTA   
Tuberculose, Leshimaniose,  Aids, Pneumonia, Doenças exantemáticas, Doenças sexualmente 
transmissíveis, Hepatite virais, Infecção Hospitalar, Parasitose intestinais e Antimicrobianos e anti virais.  
 
INTENSIVISTA CLÍNICO 
Generalidades sobre o trauma: formas clínicas, etiologia, classificação, anatomia patológica, fisiopatologia; 
Sistema de atendimento pré-hospitalar; Aproximação inicial do paciente politraumatizado, transporte de 
pacientes; Tratamento durante o transporte de vítimas de acidentes; Ressuscitação cardiopulmonar; 
Insuficiência respiratória aguda; Trombose venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar. 
Politraumatizado: abordagem inicial, primeiros socorros ao politraumatizado de trânsito; Trauma torácico; 
Trauma abdominal; Traumatismo crânioencefálico e raquimedular. Lesões provocadas por queimaduras e 
frio. Prevenção do trauma; Insuficiência renal aguda; Intoxicações exógenas. Acidente ofídico e 
escorpiônico; Arritmias cardíacas; Insuficiência coronária; Síndromes hemorrágicas; Transfusão de sangue 
e derivados; Choque; Antibioticoterapia; Abdome agudo; Abordagem ao paciente em coma; Insuficiência 
respiratória aguda; Abordagem clínico-terapêutica ao paciente em cetoacidose diabética (Diabetes mellitus); 
Emergência hipertensiva; Status epilepticus; Distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos; Arritmias 
cardíacas; Sangramento gastrintestinal. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. 
 
NEUROLOGISTA  
Neuroanatomia/Neurofisiologia: Neurônios e glia; anatomia macroscópica e microscópica do SNC e SNP; 
Neurotransmissão; Anatomia e fisiologia dos sistemas motor, sensitivo e visual; Fisiologia do ciclo vigília-
sono; Sistemas de memória. Neurologia Clínica: Patologias vasculares do encéfalo e da medula espinhal; 
Trauma cranioencefálico e raquimedular; Neoplasias do sistema nervoso central e periférico; Epilepsias e 
síndromes epilépticas; Neuroinfecção; Doenças degenerativas e desmielinizantes do sistema nervoso; 
Miopatias e síndromes medulares; Síndromes do tronco encefálico, cortical, neurônio motor superior e 
inferior; Síndrome piramidal e extrapiramidal/cerebelar; Demências; Malformações congênitas do sistema 
nervoso; Erros inatos do metabolismo; intoxicações; Doenças dos nervos cranianos e periféricos; Distúrbios 
do sono; Patologias dolorosas da coluna vertebral; Cefaleia e algias craniofacial.  
 
OFTALMOLOGISTA  
Anatomia do olho e anexos orbitários; Histologia do olho e anexos orbitários; Embriologia do olho e anexos 
orbitários; Fisiologia do olho e anexos orbitários; Farmacologia do olho e anexos orbitários; Efeitos 
oftalmológicos adversos das drogas; Óptica e refração oftalmológicas; Semiologia do olho e anexos 
orbitários; Propedêutica oftalmológica e associada; Patologia do olho e anexos orbitários; Terapêutica 
oftalmológica clínico-cirúrgica; Manifestações oftalmológicas das doenças sistêmicas; Captação de órgãos.  
 
ORTOPEDISTA  
Fraturas e luxações em adultos. Fraturas na criança. Ortopedia pediátrica e fraturas na criança. Patologias 
do ombro. Infecções osteoarticulares. Tumores ósseos.  
 
OTORRINOLARINGOLOGISTA 
Exame otorrinolaringológico; Antibioticoterapia; Doenças ulcerogranulomatosas em ORL; Principais 
afecções das glândulas salivares; Embriologia e anatomia das amígdalas palatinas; Imunologia do anel 
linfático de Waldeyer; Anginas – indicação cirúrgica de adenoidectomia e amidalectomia; Câncer da boca; 
Inflamações agudas e crônicas das fossas nasais; Alergia nasal; Sinusites; Hemorragia nasal; Deficiência 
auditiva; Testes básicos de avaliação auditiva; Otites externas; Otites médias agudas; Otites médias 
crônicas; Afecções e síndromes otoneurológicas; Surdez súbita; Deficiência auditiva induzida pelo ruído; 
Laringites agudas e crônicas.  
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PATOLOGISTA 
Microbiologia clínica. Correlação clínica e exames microbiológicos de urina, fezes, secreções purulentas, 
trato genital, escarro e líquido cefalorraquidiano. Exames de hemocultura. Microbiologia da infecção 
hospitalar. Parasitologia clínica. Diagnóstico e epidemiologia dos parasitas intestinais. Citologia e 
bioquímica de líquidos biológicos. Imunologia clínica. Marcadores sorológicos de doenças infecciosas, 
determinação de citocinas e proteínas de fase aguda e tipagem de HLA. Aplicação clínica dos marcadores 
tumorais. Aplicação dos diagnósticos por biologia molecular e citometria de fluxo. Bioquímica clínica. 
Correlação clínica e marcadores de doenças coronarianas e diabetes mellitus. Determinação de lipídios, 
bilirrubinas, proteínas, metabolismos nitrogenados não proteicos e íons inorgânicos e suas implicações 
clínicas. Aspectos fisiológicos e patológicos da enzimologia clínica. Hematologia clínica. Métodos de 
diagnóstico das coagulopatias, anemias e leucemias. Aplicações das cariotipagens.  
 
 
PEDIATRA  
Afecções de vias aéreas superiores; Agravos nutricionais; Desnutrição energético-proteica; Alimentação; 
Anemias; Asma; Crescimento e desenvolvimento; Diarreia aguda; Diarreia crônica; Diarreia persistente; 
Distúrbios hidroeletrolíticos; Doenças exantemáticas na infância; febre reumática; Glomerulonefrite; 
Hipovitaminoses; Imunização; Infecção do trato urinário; Parasitoses intestinais; Pneumonias agudas; 
Problemas dermatológicos mais comuns; Síndrome nefrótica; Síndromes infecciosas; Tuberculose. 
Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde.  
 
PSIQUIATRA  
Transtornos mentais orgânicos: agudos e crônicos; Neuroses; Esquizofrenias; Deficiências mentais; 
Demências; Depressão, Emergência em psiquiatria; Transtornos psiquiátricos associados ao uso de 
substâncias psicoativas.  
 
RADIOLOGISTA  
Aparelho ostearticular – Displasias ósseas: infecção óssea em geral, tuberculose, sífilis, sarcoidose; 
necrose asséptica; doenças articulares; artografia; tumores ósseos benignos; tumores ósseos malignos; 
lesões pseudotumorais; esqueleto nas hemopatias; o esqueleto nas doenças metabólicas e endócrinas; 
fraturas e luxações. O Tórax: Exame radiológico do tórax; patologia da parede torácica, diafragma e pleura; 
pneumonia alveolar e intersticial, broncopneumonia, abscesso pulmonar, tuberculose pulmonar, micoses 
pulmonares; doença pulmonar obstrutiva crônica; tumores do pulmão; doenças pulmonares por alteração da 
atividade imunológica, pulmão hipersensível; edema pulmonar, tromboembolismo pulmonar; 
pneumoconiose, pneumopatias ocupacionais; o tórax no pós-operatório; síndrome de angústia respiratória 
do adulto; radiologia do mediastino; doenças pulmonares de etiologia desconhecida. Sistema 
Cardiovascular: O coração normal, métodos de exames; radiologia da circulação pulmonar; radiologia das 
cardiopatias congênitas; radiologia das cardiopatias adquiridas; radiologia do pericárdio. Aparelho Digestivo 
e Abdome: Radiologia do esôfago; radiologia do estômago e duodeno; radiologia do intestino delgado; 
radiologia do intestino grosso; radiologia das vias biliares e do pâncreas; o abdome agudo. Aparelho Gênito-
urinário: Métodos de exames; lesões congênitas; urolitíase nefrocalcionosa; glomerulonefrite crônica, 
pielonefrite crônica, pielonefrite xantogranulomatosa; hipertensão renovascular; massas expansivas renais, 
cistos renais, hipernefroma; patologia vesical e prostática, uretrocistografia, cistouretrografia miccional; 
radiologia em ginecologia, histerossalpingografia, anomalias congênitas uterinas, adenomiose, miomatose, 
câncer do endométrio, patologia tubária. Radiologia em Otorrinolaringologia: Radiologia da laringe; 
radiologia dos seios da face; radiologia das mastóides; o osso temporal. Neurorradiologia: Radiologia do 
crânio normal; calcificações intracranianas normais e patológicas; lesões supra e infratentoriais; angiografia 
cerebral normal e patológica; anielografia. Física dos Raios X: Produção de Raios X; circuito básico de um 
aparelho de Raios X; propriedades dos Raios X; efeitos biológicos das radiações; radiobiologia: meios de 
proteção em radiologia; absorção dos Raios X; antidifusores; exames intensificadores; filmes radiográficos; 
formação da imagem radiológica.  
 
ULTRASSONOGRAFISTA 
ECOGRAFISTA  
I. Ultrassonografia: bases físicas, efeitos biológicos, agentes de contraste e artefatos. II. Ultrassonografia 
abdominal (em medicina interna): fígado, baço, vesícula e vias biliares, pâncreas, trato gastrintestinal e 
urinário, adrenais, retroperitônio e grandes vasos, parede abdominal, peritônio e diafragma. III. 
Ultrassonografia pélvica feminina e masculina. Doppler ginecológico. IV. Ultrassonografia do tórax e da 
parede torácica. V. Ultrassonografia obstétrica e fetal. Doppler obstétrico. VI. Ultrassonografia de estruturas 
superficiais (mamas, tireóide, paratireóide, glândulas salivares, bolsa escrotal e pênis). VII. Princípios físicos 
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do doppler. VIII. Doppler de carótidas e vertebrais. Doppler de aorta e ramos. Pacientes transplantados. 
Doppler hepático. Doppler arterial e venoso de membros inferiores. IX. Ultrassonografia do sistema 
musculoesquelético. X. Ultrassonografia pediátrica. XI. Ultrassonografia intervencionista e intraoperatória.  
 
UROLOGISTA  
Anatomia e embriologia do trato geniturinário. Hematúria. Infecções do trato urinário e DST. Obstrução do 
trato urinário. Litíase urinária. Incontinência urinária. Hiperplasia prostática. Afecções escrotais agudas. 
Traumatismos urológicos. Refluxo visicoureteral. Criptorquidia. Tumores urológicos: rim, via excretora, 
bexiga, próstata, bexiga, testículo e pênis. Infertilidade. Disfunção sexual masculina. Transplante renal.  
 
 

 
Montes Claros, 13 de Novembro de 2015 

Professor João dos Reis Canela 

Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes 
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RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/UNIMONTES Nº 9360, DE 26 DE MAIO DE 2015. 
  
 Regulamenta a produção mínima do Médico Universitário a que se refere o art. 3º Decreto nº. 46.547, de 27 de junho 
de 2014 e dispõe sobre a concessão da Gratificação de Produtividade Médica no âmbito do Hospital Universitário 
Clemente de Faria e Unidades a ele vinculadas. 
 
 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelo inciso III 
do art. 93 da Constituição do Estado, e O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – 
UNIMONTES, considerando o disposto nas Leis Delegadas nº. 180, de 20 de janeiro de 2011 e 182 de 21 de janeiro de 
2011, nas Leis nº. 15.463, de 13 de janeiro de 2013 e nº 21.333, de 26 de junho de 2014 e nos Decretos nº 45.799, de 06 
de dezembro de 2011 e nº 46.547, de 27 de junho de 2014. 
 
RESOLVEM: 
  
Art 1º Fica estabelecida, nos termos desta Resolução Conjunta, a produção mínima dos servidores da carreira de 
Médico Universitário em exercício no Hospital Universitário Clemente de Faria – HUCF - e Unidades a ele vinculadas, 
considerando a carga horária e a quantidade de procedimentos clínicos e não clínicos realizados.  
Art. 2º A produção mínima será mensurada através da aferição de produção realizada, considerando a pontuação 
específica e a complexidade do procedimento, bem como a classificação por grupos, conforme a pontuação estabelecida 
na tabela constante no Anexo I. 
 
Art. 3º A produção mínima exigida do Médico Universitário equivale, mensalmente, a 162 (cento e sessenta e dois) 
pontos para carga horária de doze horas semanais e 324 (trezentos e vinte e quatro) pontos para carga horária de vinte e 
quatro horas semanais, observando-se o disposto no Anexo II para o cálculo da pontuação. 
 
Art. 4º A produção superior à mínima prevista no art. 3º será paga através da Gratificação de Produtividade Médica – 
GPM, atendidos os requisitos estabelecidos no Decreto nº. 46.547, de 27 de junho de 2014 e observados os limites 
estabelecidos no art. 8º do referido decreto. 
 
Art. 5º Para o cálculo da Gratificação de Produtividade Médica – GPM será utilizada a fórmula constante no Anexo III 
desta Resolução Conjunta. 
 
Art. 6º Na hipótese de cumprimento da carga horária do Médico Universitário através da realização de plantão semanal 
de doze horas, deverá ser observada a escala previamente definida pela Coordenação do setor demandante, com a 
devida validação da Direção Assistencial do HUCF. 
 
Art. 7º Será permitida a realização de mais de 01 (um) plantão semanal, mediante comprovação da necessidade do 
serviço, atendimento à conveniência administrativa e existência de disponibilidade orçamentária, observada a 
organização das escalas mensais. 
 
Art. 8º Será atribuída uma pontuação específica para o plantão, conforme o Anexo III desta Resolução Conjunta, 
devendo ser observados os critérios de mensuração relativos à carga horária e à produção mínima. 
 
Art.9º Os plantões executados além da produção e carga horária mínima, ou aqueles decorrentes da produção mínima 
estabelecida para o setor, serão pontuados conforme consta do Anexo II. 
 
Parágrafo único. O plantão de suporte de disponibilidade, considerando a sua característica, terá pontuação 
correspondente a um terço da pontuação definida para o plantão presencial, observada a previsão da sua comprovada 
necessidade através de escala validada pelo(a) Coordenador(a) da Área a que se vincula o serviço, bem como da 
Direção Assistencial do HUCF. 
 
Art. 10. Não será exigida produção mínima, em razão da particularidade das atividades desempenhadas, do Médico 
Universitário que atuar exclusivamente nos setores de urgência e emergência, observando-se, nessa hipótese, somente a 
exigência do cumprimento da carga horária. 
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Art. 11. Na ocorrência, devidamente comprovada, de absenteísmo do paciente, o Médico Universitário perceberá a 
pontuação correspondente ao procedimento ou consulta agendado, conforme a relação constante no Anexo I, observada, 
em qualquer hipótese, a obrigatoriedade do cumprimento regular de sua carga horária diária e/ou de plantão. 
 
Art. 12. Nas situações em que o Médico Universitário exercer, no cumprimento de sua carga horária, a função de 
instrutor acadêmico, desempenhando atividades de preceptoria, sua produção mínima correspondente a atividades 
assistenciais poderá ser reduzida em até 50%(cinquenta por cento), a critério da Administração do HUCF e observada a 
conveniência administrativa. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o “caput”, o resultado da redução da produção mínima deverá ser utilizado em 
sua integralidade, exclusivamente, para a função de instrutor acadêmico, sem nenhum prejuízo financeiro para o 
servidor. 
 
Art.13. Os Médicos Universitários que exercerem atividades de Coordenação de Área constantes no HUCF, designados 
para o exercício da função através de Portaria do Magnífico Reitor da Unimontes, poderão optar: 
 
I – pela percepção, a título do exercício da referida função, do valor da GPM até o limite correspondente a 300 
consultas especializadas, conforme a tabela SUS, desde que haja o cumprimento de carga horária de 10 (dez) horas 
semanais nas atividades de coordenação, bem como o cumprimento das atividades assistenciais inerentes ao respectivo 
cargo efetivo;  
II – pela redução da produção mínima em 50% (cinquenta por cento), hipótese em que não será pago o valor específico 
para função de coordenação. 
 
Parágrafo único. O Médico Universitário, nas situações retratadas no “caput”, também poderá perceber a Gratificação 
de Produção Médica decorrente de produção excedente comprovada, desde que tenha cumprido a produção mínima nas 
atividades assistenciais e de coordenação. 
 
Art. 14. A comprovação de que o Médico Universitário está desempenhando as atividades, dar-se-á por meio de 
aferição da carga horária e atividades pactuadas, bem como de declaração da Diretoria Assistencial do HUCF, no 
tocante às atividades assistenciais. 
 
Parágrafo único. As atividades decorrentes de instrução acadêmica deverão ser validadas pela Direção Acadêmica do 
HUCF, no(s) prontuário(s) de evolução do(s) paciente(s), feito(s) pelo acadêmico e/ou médico residente.  
Art. 15. A apuração do cumprimento da produção mínima, respeitado o disposto no art. 5º do Decreto nº. 46.547, de 
2014, ocorrerá mensalmente, observando a pontuação e o fiel cumprimento da carga horária estabelecida para o 
servidor.  
Parágrafo único. Compete à chefia imediata proceder à apuração de que trata o “caput”, sob a supervisão da 
Superintendência do Hospital Universitário Clemente de Faria, sendo submetida, quando necessário, à auditoria pela 
Auditoria Seccional da Unimontes. 
 
Art.16. A apuração da jornada de trabalho do profissional de que trata o art. 10 é de competência da chefia imediata e 
será realizada por meio de aferição biométrica, respeitado o disposto no art. 5º do Decreto nº. 46.547/2014 e na 
Resolução SEPLAG nº. 10, de 1º de março de 2004, com a necessária auditoria da Auditoria Seccional da Unimontes. 
 
Belo Horizonte, aos 26 de maio de 2015; 227º da Inconfidência Mineira e 194º da Independência do Brasil. 
 
HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão 
JOÃO DOS REIS CANELA 
Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros 
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ANEXO I 
 

(a que se referem os art. 1º e 2º da Resolução Conjunta Seplag/Unimontes nº 9360/2015) 
 
GRUPO DE ALTA COMPLEXIDADE – 2 PONTOS 
 
Cirurgia do aparelho da visão:  
Reconstituição total de pálpebra; vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono e endolaser; vitrectomia posterior 
com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser; crioterapia de tumores intraoculares; descompressão de 
nervo ótico; descompressão de órbita; exenteração de órbita; exerese de tumor maligno intra-ocular; orbitotomia; 
reconstituição de cavidade orbitária; reconstituição de parede da órbita; iridociclectomia; reconstrução de câmara 
anterior do olho; topoplastia do transplante; cirurgia de catarata congênita.  
Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal:  
Degastrogastrectomia c/ ou s/ vagotomia; gastrectomia c/ ou s/ desvio duodenal; gastroplastia c/ derivação intestinal; 
gastroplastia vertical com banda; gastrectomia vertical em manga (sleeve); tratamento de intercorrências cirurgica pos- 
cirurgia bariátrica; colectomia videolaparoscopica; proctocolectomia total c/ reservatório ileal; retossigmoidectomia 
abdomino-perineal.  
Cirurgia do aparelho geniturinário:  
Cirurgias complementares de redesignação sexual; redesignação sexual no sexo masculino; histerectomia c/ 
anexectomia bilateral e colpectomia em usuárias sob processo transexualizador.  
Cirurgia do sistema nervoso central e periférico:  
Craniotomia para retirada de cisto / abscesso / granuloma encefálico; craniotomia para retirada de cisto / abscesso / 
granuloma encefálico (c/ técnica complementar); craniotomia para retirada de corpo estranho intracraniano (com técnica 
complementar); descompressão de órbita por doença ou trauma; microcirurgia cerebral endoscópica; microcirurgia da 
siringomielia; reconstrução craniana / crânio-facial; tratamento cirúrgico de craniossinostose complexa; tratamento 
cirúrgico de disrafismo aberto; tratamento cirúrgico de disrafismo oculto; tratamento cirúrgico de fistula liquorica 
craniana; tratamento cirúrgico de fistula liquorica raquidiana; tratamento cirúrgico de hematoma intracerebral (com 
técnica complementar); tratamento cirúrgico de platibasia e malformação de arnold chiari; trepanação craniana para 
propedêutica ou terapêutica neurocirúrgica (com técnica complementar); enxerto microcirúrgico de nervo periférico (2 
ou mais nervos); enxerto microcirúrgico de nervo periférico (único nervo); microcirurgia de plexo braquial com 
exploração e neurolise; microcirurgia de plexo braquial com microenxertia; microneurolise de nervo periférico; 
microneurorrafia; neurotomia seletiva de trigêmeo e outros nervos cranianos; tratamento cirúrgico de neuropatia 
compressiva com ou sem microcirurgia; tratamento microcirúrgico de tumor de nervo periférico / neuroma; craniotomia 
para biopsia encefálica; craniotomia para biopsia encefálica (com técnica complementar); craniotomia para retirada de 
tumor cerebral inclusivo da fossa posterior; craniotomia para retirada de tumor intracraniano; craniectomia por tumor 
ósseo; hipofisectomia; ransesfenoidal por técnica complementar; microcirurgia de tumor intradural e extramedular; 
microcirurgia de tumor medular com técnica complementar; microcirurgia de tumor medular; microcirurgia para 
biopsia de medula espinhal ou raízes; microcirurgia para tumor da base do crânio; microcirurgia para tumor de órbita; 
microcirurgia para tumor intracraniano; microcirurgia para tumor intracraniano (com técnica complementar); ressecção 
de tumor raquimedular extradural; tratamento conservador de tumor do sistema nervoso central; anastomose vascular 
extra / intracraniana; descompressão neurovascular de nervos cranianos; microcirurgia para malformação arterio-venosa 
cerebral; microcirurgia para malformação arterio-venosa cerebral profunda; microcirurgia vascular intracraniana (com 
técnica complementar); tratamento cirúrgico de fistula carotídeo-cavernosa; microcirurgia para aneurisma da circulação 
cerebral anterior maior que 1,5 cm; microcirurgia para aneurisma da circulação cerebral posterior (maior que 1,5 cm); 
microcirurgia para aneurisma da circulação cerebral posterior (maior que 1,5 cm); microcirurgia p/ara aneurisma da 
circulação cerebral anterior menor que 1,5 cm; microcirurgia para aneurisma da circulação cerebral posterior menor que 
1,5 cm; bloqueios prolongados de sistema nervoso periférico / central com bomba de infusão; cordotomia / mielotomia 
por radiofrequência; implante intratecal de bomba de infusão de farmacos; microcirurgia com cordotomia / mielotomia 
a ceu aberto; microcirurgia com rizotomia a ceu aberto; rizotomia percutanea com balão; rizotomia percutanea por 
radiofrequência; tratamento de lesão do sistema neurovegetativo por agentes quimicos; tratamento por esteretaxia de 
lesão de estrutura profunda de snc para tratatamento de movimentos anormais ou controle da dor; exploração 
diagnóstica cirurgica para implantação bilateral de eletrodos invasivos (inclui video-eletroencefalograma); exploração 
diagnóstica cirurgica para implantação unilateral de eletrodos invasivos (inclui video-eletroencefalograma); 
microcirurgia para lesionectomia com monitoramento intraoperatório; microcirurgia para lesionectomia sem 
monitoramento intra-operatório; microcirurgia para lobectomia temporal / amigdalo-hipocampectomia seletiva; 
microcirurgia para ressecção multilobar / hemisferectomia / calosotomia; microcirurgia para ressecção unilobar 
extratemporal com monitoramento intraoperatório; microcirurgia para ressecção; unilobar extratemporal sem 
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monitoramento intra-operatório; transecções sub-piais multiplas em áreas eloquentes; angioplastia intracraniana em 
vaso-espasmo; embolização de aneurisma cerebral maior que 1,5 cm com colo estreito; embolização de aneurisma 
cerebral maior que 1,5 cm com colo largo; embolização de fistula arterio-venosa da cabeça e pescoço; embolização de 
fistula carotido-cavernosa com balões destacáveis; embolização de malformação arterio-venosa dural complexa do 
sistema nervoso central; embolização de malformação arterio-venosa dural simples do sistema nervoso central; 
embolização de malformação arterio-venosa intraparenquimatosa do sistema nervoso central; embolização de tumor 
intra-craniano ou da cabeça e pescoço; tratamento de aneurisma gigante por oclusão do vaso portador; embolização de 
aneurisma cerebral menor que 1,5 cm com colo estreito; embolização de aneurisma cerebral menor do que 1,5 cm com 
colo largo; implante de eletrodo para estimulação cerebral; implante de gerador de pulsos para estimulação cerebral 
(inclui conector); implante intraventricular de bomba de infusão de farmacos; miectomia superseletiva; neurotomia 
superseletiva para movimentos anormais; nucleotractomia trigeminal e/ou espinal; tratamento de dor por estereotaxia; 
tratamento de movimento anormal por estereotaxia; tratamento de movimento anormal por estereotaxia com micro-
registro; troca de gerador de pulsos para estimulação cerebral.  
Cirurgia do sistema osteomuscular:  
Artrodese de grandes articulações escapulo-torácicas; artrodese de grandes articulações escapulo-umerais; artroplastia 
escapulo-umeral (nao convencional); artroplastia escapulo-umeral total; artroplastia escapulo-umeral total - revisão/ 
reconstrução; desarticulação interescapulo-torácica; escapulopexia c/ ou s/ osteotomia da escapula / ressecção barra 
omo-cervical; ostectomia da clavícula ou da escapula; artroplastia total de cotovelo; artroplastia total de cotovelo 
(revisão / reconstrução); realinhamento de mecanismo extensor dos dedos da mão; reimplante do ombro até o terço 
médio do antebraço; reimplante do terço distal do antebraço até os metacarpianos; reimplante ou revascularização ao 
nivel da mão e outros dedos (exceto polegar); reimplante ou revascularização do polegar; transposição da ulna para o 
rádio; tratamento cirurgico de gigantismo da mão; tratamento cirurgico p/ centralização do punho; artrodese cervical / 
cervico torácica posterior cinco níveis - inclui instrumentação; artrodese cervical / cervico-torácica posterior um nível - 
inclui instrumentação; artrodese cervical / cervico-torácica posterior dois niveis - inclui instrumentacaoartrodese 
cervical / cervico-toracica posterior seis niveis - inclui instrumentacao; artrodese cervical / cervico-toracica posterior 
tres niveis - inclui instrumentacao; artrodese cervical anterior tres niveis; artrodese cervical anterior dois niveis; 
artrodese cervical anterior c1-c2 via trans-oral / extra-oral  
artrodese cervical anterior cinco niveis; artrodese cervical anterior quatro niveis; artrodese cervical anterior um nível; 
artrodese cervical posterior c1-c2; artrodese intersomatica via posterior / postero-lateral um nível; artrodese 
intersomatica via posterior / postero-lateral dois niveis; artrodese intersomatica via posterior / postero-lateral quatro 
niveis; artrodese intersomatica via posterior / postero-lateral tres niveis; artrodese occipto-cervical (c2) posterior; 
artrodese occipto-cervical (c3)posterior; artrodese occipto-cervical (c4)posterior; artrodese occipto-cervical (c5) 
posterior; artrodese occipto-cervical (c6)posterior; artrodese occipto-cervical (c7) posterior; artrodese toraco-lombo-
sacra anterior um nivel - inclui instrumentacao; artrodese toraco-lombo-sacra anterior (dois niveis - inclui 
instrumentcao); artrodese toraco-lombo-sacra anterior, tres niveis, inclui instrumentacao; artrodese toraco-lombo-sacra 
posterior (um nivel - inclui instrumentacao); artrodese toraco-lombo-sacra posterior (tres niveis - inclui 
instrumentacao); artrodese toraco-lombo-sacra posterior cinco niveis, inclui instrumentacao; artrodese toraco-lombo-
sacra posterior, dois niveis, inclui instrumentacao; artrodese toraco-lombo-sacra posterior, quatro niveis, inclui 
instrumentacao; artrodese toraco-lombo-sacra posterior, seis niveis, inclui instrumentacao; artrodese toraco-lombo-sacra 
posterior, sete niveis, inclui instrumentacao; costo-transversectomia; descompressao da juncao cranio-cervical via 
transoral / retrofaringea; descompressao ossea na juncao cranio-cervical via posterior; descompressao ossea na juncao 
cranio-cervical via posterior c/ampliacao dural; discectomia cervical / lombar / lombo-sacra por via posterior (1 nivel c/ 
microscopio); discectomia cervical / lombar / lombo-sacra por via posterior (dois ou mais niveis c/ microscopio); 
discectomia cervical anterior (ate 2 niveis c/ microscopio); discectomia toraco-lombo-sacra por via anterior (c/ 2 ou 
mais niveis); discectomia toraco-lombo-sacra por via anterior (1 nivel); resseccao de 2 ou mais corpos vertebrais 
cervicais (inclui reconstrucao); resseccao de 2 ou mais corpos vertebrais toraco-lombo-sacros (inclui reconstrucao); 
resseccao de um corpo vertebral cervical; resseccao de um corpo vertebral toraco-lombo-sacro (inclui reconstrucao); 
retirada de corpo estranho da coluna cervical por via anterior; retirada de corpo estranho da coluna cervical por via 
posterior; retirada de corpo estranho da coluna toraco-lombo-sacra por via anterior; revisao de artrodese / tratamento 
cirurgico de pseudartose da coluna toraco-lombo-sacra anterior; revisao de artrodese / tratamento cirurgico de 
pseudartrose da coluna cervical posterior; revisão de artrodese / tratamento cirurgico de pseudartrose da coluna toraco-
lombo-sacra posterior; revisao de artrodese tratamento cirurgico de pseudoartorse da coluna cervical anterior; 
tratamento cirurgico de deformidade da coluna via antero-posterior nove ou mais niveis; tratamento cirurgico de 
deformidade da coluna via anterior oito niveis; tratamento cirurgico de deformidade da coluna via anterior quatro niveis 
tratamento cirurgico de deformidade da coluna via anterior cinco niveis; tratamento cirurgico de deformidade da coluna 
via anterior posterir nove níveis; vertebroplastia por dispositivo guiado em um nível tratamento cirurgico de 
deformidade da coluna via anterior seis níveis; tratamento cirurgico de deformidade da coluna via anterior sete níveis; 
tratamento cirurgico de deformidade da coluna via posterior oito níveis; tratamento cirurgico de fratura nível c1 - c2 por 
via anterior (osteossintese); tratamento cirurgico de deformidade da coluna via posterior nove níveis; tratamento 
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cirurgico descompressivo ao nível do desfiladeiro torácico; vertebroplastia por dispositivo guiado dois níveis; 
vertebroplastia por dispositivo guiado três níveis; tratamento cirurgico de deformidade da coluna via posterior doze 
níveis ou mais; tratamento cirurgico de deformidade da coluna via posterior dez níveis; tratamento cirurgico de 
deformidade da coluna via posterior onze níveis; tratamento cirurgico de deformidade da coluna via anterior dois níveis; 
tratamento cirurgico de deformidade da coluna via anterior três níveis; tratamento cirurgico de deformidade da coluna 
via posterior cinco níveis; tratamento cirurgico de deformidade da coluna via posterior seis níveis; tratamento cirurgico 
de deformidade da coluna via posterior três níveis; tratamento cirurgico de deformidade da coluna via posterior quatro 
níveis; tratamento cirurgico de deformidade da coluna via posterior dois níveis; tratamento cirurgico de deformidade da 
coluna via posterior sete níveis; artrodese cervical / cervico toracica posterior quatro níveis inclui instrumentação 
artrodese de grandes articulações coxo-femurais; artrodese de grandes articulações sacro-iliacas  
artroplastia de quadril (não convencional); artroplastia total de quadril (conversão); artroplastia total de quadril (revisão 
/ reconstrução); artroplastia total primaria do quadril não cimentada / hibrida; desarticulação interilio-abdominal; 
osteotomia da pelve; reconstrução osteoplastica do quadril; revisão cirurgica de luxação coxo femoral congenita; 
tratamento cirurgico de associação fratura / luxação / fratura-luxação/ disjunção do anel pelvico; tratamento cirurgico de 
fratura / luxação coxo-femoral c/ fratura da epifise femoral; tratamento cirurgico de fratura do acetabulo; tratamento 
cirurgico de fratura do sacro; tratamento cirurgico de fratura-luxacao da articulação coxo-femoral (duplo acesso); 
tratamento cirurgico de luxação coxo-femoral congenita; artroplastia de joelho (não convencional); artroplastia total de 
joelho - revisão / reconstrução; artroplastia total primaria do joelho; artroplastia unicompartimental primaria do joelho; 
reconstrução osteoplástica do joelho; reimplante ao nível da coxa até o terco proximal da perna; reimplante do terco 
médio da perna até o pé; transplante de menisco; transposição da fibula para a tibia; tratamento cirurgico de gigantismo 
do pé; tratamento cirurgico de pé talo vertical; tratamento cirurgíco de pseudartrose congenita da tibia; alongamento 
e/ou transporte de ósseo dos ossos curtos ou longos da mão e do pé; alongamento e/ou transporte ósseo de ossos longos 
(exceto da mão e do pé); ressecção de tumor e reconstrução c/ retalho microcirurgico; ressecção de tumor e 
reconstrução c/ retalho não microcirurgico (exceto mão e pé); ressecção de tumor e reconstrução c/ transporte ósseo; 
ressecção de tumor ósseo c/ substituição (endoprotese); ressecção de tumor ósseo e reconstrução c/ enxerto; ressecção 
de tumor ósseo e reconstrução c/ retalho não microcirurgico (apenas mão e pé); ressecção de tumor ósseo e 
reconstrução por deslizamento; tenoplastia ou enxerto de tendão único; transplante do halux p/ o polegar; transplante do 
segundo pododactilio p/ polegar / qualquer outro dedo da mão; transplante musculo-cutaneo c/ micro-anastomose no 
tronco / extremidade; transplante osteo-musculo-cutaneo c/ micro-anastomose no tronco ou extremidades; tratamento 
cirurgico de mão ou pé em fenda / dedo bifido / macrodactilia; tratamento cirurgico de polidectilia articulada; 
tratamento cirurgico de sindactilia complexa (c/ fusão óssea).  
Cirurgia em oncologia:  
Amputação de pênis em oncologia; cistectomia total e derivação em 1 so tempo em oncologia; cistectomia total com 
derivação simples em oncologia; cistoenteroplastia em oncologia; nefrectomia total em oncologia; nefroureterectomia 
total em oncologia; orquiectomia unilateral em oncologia; prostatectomia em oncologia; prostatovesiculectomia radical 
em oncologia; ressecção de tumores multiplos e simultaneos do trato urinário em oncologia; ressecção endoscopica de 
tumor vesical em oncologia; reimplante ureteral em oncologia – ureterocistoneostomia; reimplante ureteral em 
oncologia – ureteroenterostomia; suprarrenalectomia em oncologia; nefrectomia parcial em oncologia; amputação total 
ampliada de pênis em oncologia; linfadenectomia pelvica em oncologia; linfadenectomia radical cervical unilateral em 
oncologia; linfadenectomia radical modificada cervical unilateral em oncologia; linfadenectomia cervical supraomo-
hioidea unilateral em oncologia; linfadenectomia cervical recorrencial unilateral em oncologia; linfadenectomia 
mediastinal em oncologia; linfadenectomia supraclavicular unilateral em oncologia; linfadenectomia axilar unilateral 
em oncologia; linfadenectomia retroperitonial em oncologia; linfadenectomia inguinal unilateral em oncologia; 
linfadenectomia seletiva guiada (linfonodo sentinela) em oncologia; linfadenectomia inguino-iliaca unilateral em 
oncologia; parotidectomia parcial em oncologia; ressecção de glandula salivar menor em oncologia; ressecção de 
glandula sublingual em oncologia; ressecção de glandula submandibular em oncologia; glossectomia parcial em 
oncologia; glossectomia total em oncologia; paratireoidectomia total em oncologia; parotidectomia total em oncologia; 
ressecção parcial de labio com enxerto ou retalho em oncologia; ressecção total de labio e reconstrução com retalho 
miocutaneo em oncologia; maxilectomia parcial em oncologia; maxilectomia total em oncologia; 
pelviglossomandibulectomia em oncologia; parotidectomia total ampliada em oncologia; faringectomia parcial em 
oncologia; faringectomia total em oncologia; ressecção de tumor de rinofaringe em oncologia; exenteração de órbita em 
oncologia; laringectomia parcial em oncologia; laringectomia total em oncologia; tireoidectomia total em oncologia; 
reconstrução para fonaçâo em oncologia; traqueostomia transtumoral em oncologia; mandibulectomia parcial em 
oncologia; mandibulectomia total em oncologia; ressecção de pavilhão auricular em oncologia; ligadura de carótida em 
oncologia; ressecção de tumor glomico em oncologia; ressecção de lesão maligna de mucosa bucal em oncologia; 
ressecção de tumor tireoidiano por via transesternal em oncologia; anastomose bileo-digestiva em oncologia; 
coledocostomia c/ ou s/ colecistectomia em oncologia; esofagogastrectomia com toracotomia em oncologia; 
esofagocoloplastia ou esofagogastroplastia em oncologia; esofagogastrectomia sem toracotomia em oncologia; 
gastrectomia total em oncologia; hepatectomia parcial em oncologia; pancreatectomia parcial em oncologia; 
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duodenopancreatectomia em oncologia; ressecção de tumor retroperitonial c/ ressecção de orgãos contiguos em 
oncologia; alcoolização percutânea de carcinoma hepático; tratamento de carcinoma hepático por radiofrequência; 
quimioembolização de carcinoma hepático; biopsias multiplas intra-abdominais em oncologia; gastrectomia parcial em 
oncologia; metastasectomia hepática em oncologia; colecistectomia em oncologia; ressecção ampliada de via biliar 
extra-hepatica em oncologia; ressecção de tumor retroperitonial em oncologia; ressecção alargada de tumor de partes 
moles de parede abdominal em oncologia; ressecção alargada de tumor de intestino em oncologia; amputação 
abdomino-perineal de reto em oncologia; colectomia parcial (hemicolectomia) em oncologia; colectomia total em 
oncologia; excisão local de tumor do reto em oncologia; retossigmoidectomia abdominal em oncologia; exenteração 
pelvica posterior em oncologia; exenteração pelvica total em oncologia; proctocolectomiatotal em oncologia; 
amputação conica de colo de utero c/ colpectomia em oncologia; anexectomia uni / bilateral em oncologia; colpectomia 
em oncologia; histerectomia c/ ressecção de orgãos contiguos em oncologia; histerectomia total ampliada em oncologia; 
traquelectomia radical em oncologia; vulvectomia total ampliada c/ linfadenectomia em oncologia; vulvectomia parcial 
em oncologia; histerectomia com ou sem anexectomia (uni / bilateral) em oncologia; laparotomia para avaliação de 
tumor de ovário em oncologia; excisão e enxerto de pele em oncologia; excisão e sutura com plastica em z na pele em 
oncologia; reconstrução c/ retalho miocutaneo (qualquer parte) em oncologia; reconstrução por microcirurgia (qualquer 
parte) em oncologia; reconstrução c/ retalho osteomiocutaneo em oncologia; extirpação multipla de lesão da pele ou 
tecido celular subcutaneo em oncologia; amputação / desarticulação de membros inferiores em oncologia; amputação / 
desarticulação de membros superiores em oncologia; hemipelvectomia em oncologia; sacralectomia (endopelvectomia) 
em oncologia; ressecção de tumor osseo com substituição (endoprotese) ou com reconstrução e fixação em oncologia; 
desarticulação interescapulo-toracica em oncologia; desarticulação escapulo-toracica interna em oncologia; ressecção 
de tumor de partes moles em oncologia; lobectomia pulmonar em oncologia; pneumomectomia radical em oncologia; 
toracectomia complexa em oncologia; toracectomia simples em oncologia; toracotomia exploradora em oncologia; 
segmentectomia pulmonar em oncologia; ressecção pulmonar em cunha em oncologia; timectomia em oncologia; 
mastectomia radical c/ linfadenectomia axilar em oncologia; mastectomia simples em oncologia; ressecção de lesão não 
palpavel de mama com marcacão em oncologia (por mama); segmentectomia/quadrantectomia/setorectomia de mama 
em oncologia.  
Cirurgia reparadora:  
Tratamento de grande queimado; lipoaspiração de giba ou região submandibular em pacientes com lipodistrofia 
decorrente do uso de antirretroviral; lipoaspiração de parede abdominal ou dorso em pacientes com lipodistrofia 
decorrente do uso de antirretroviral; lipoenxertia de glúteo em paciente com lipodistrofia glútea decorrente do uso de 
antirretroviral; preenchimento facial c/ tecido gorduroso em paciente c/ lipoatrofia de face decorrente do uso de 
antirretrovirais; reconstrução glútea e/ou perianal em paciente c/ lipodistrofia glútea decorrente do uso de antirretroviral, 
com lipoenxertia ou pmma; redução mamaria em paciente c/ lipodistrofia decorrente do uso de antirretrovirais; 
tratamento de ginecomastia ou pseudoginecomastia em paciente c/ lipodistrofia decorrente do uso de antirretrovirais; 
dermolipectomia (1 ou 2 membros inferiores); dermolipectomia abdominal pós-cirurgia bariátrica; dermolipectomia 
braquial pós-cirurgia bariátrica; dermolipectomia crural pós-cirurgia bariátrica; mamoplastia pós-cirurgia bariátrica; 
tratamento cirúrgico de retração cicatricial em um estágio; dermolipectomia abdominal circunferencial pós cirurgia 
bariátrica; reconstrução por microcirurgia qualquer parte.  
Cirurgia torácica:  
Broncotomia e/ou broncorrafia; colocação de molde brônquico por toracotomia; colocação de prótese laringo-traqueal, 
traqueal, traqueo-bronquica, brônquica por via endoscópica (inclui prótese); colocação de prótese laringo traqueal/ 
traqueo-bronquica (inclui prótese); ressecção de traqueia mediastinal, carinal ou carinoplastia; ressecção de tumor de 
traqueia com anastomose; traqueoplastia por acesso torácico; traqueoplastia e/ou laringotraqueoplastia; traqueostomia 
com colocação de órtese traqueal ou traqueobrônquica; tratamento cirúrgico de fistula broncopleural com amputação de 
coto bronquico; tratamento cirurgico de fistula traqueoesofagica adquirida; mediastinotomia exploradora para-esternal / 
por via anterior; mediastinotomia extrapleural por via posterior; mediastinotomia p/ drenagem; ressecção de tumor do 
mediastino; traqueostomia mediastinal; tratamento de mediastinite (qualquer via); pleurectomia; esternectomia com ou 
sem prótese; esternectomia subtotal; ligadura do ducto torácico (qualquer método); mobilização de retalhos musculares 
/ do omento; ressecção de tumor do diafragma e reconstrução (qualquer técnica); retirada de corpo estranho da parede 
torácica; toracectomia com reconstrução parietal (por prótese); toracectomia sem reconstrução parietal; toracoplastia 
(qualquer técnica); toracotomia exploradora; tratamento cirúrgico de defeitos congênitos do torax; lobectomia 
pulmonar; pneumomectomia  
Pneumonectomia de totalizacao; cirurgia redutora do volume pulmonar (qualquer método); metastasectomia pulmonar 
uni ou bilateral (qualquer método); tromboendarterectomia pulmonar; pneumotomia com ressecção costal para 
drenagem cavitaria/retirada de corpo estranho.  
Coleta de material:  
Biopsia de corpo vertebral a céu aberto; biopsia de corpo vertebral lamina e pedículo vertebral (por dispositivo guiado); 
biopsia de endocárdio / miocárdio; biopsia de lamina pedículo e processos vertebrais (a ceu aberto); biopsia 
estereotaxica.  
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Coleta e exames para fins de doação de órgãos, tecidos e células e de transplante:  
Coleta e acondicionamento de medula óssea no brasil para transplante autogenico ou de doador aparentado ou não 
aparentado; angiografia cerebral p/ diagnostico de morte encefálica (4 vasos); cintilografia radioisotópica cerebral p/ 
diagnostico de morte encefálica; eco doppler colorido cerebral p/ diagnostico de morte encefálica; exame complementar 
para diagnóstico de morte encefálica.  
Diagnóstico por endoscopia:  
Videotoracoscopia  
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo:  
Cintilografia de pâncreas; captação de iodo radioativo em 24h; cintilografia p/ pesquisa do refluxo vesico-ureteral; 
cintilografia de esqueleto (corpo inteiro).  
Diagnóstico por tomografia:  
Tomografia de hemitorax, pulmão ou do mediastino.  
Métodos diagnósticos em especialidades:  
Exploração diagnostica pelo vídeo-eletroencefalograma com ou sem uso de eletrodo de profundidade; polissonografia; 
teste de wada.  
Outras cirurgias:  
Procedimentos sequenciais de cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica; procedimentos sequenciais em 
anomalia crânio e bucomaxilofacial; procedimentos sequenciais em oncologia; procedimentos sequenciais em 
ortopedia; procedimentos sequenciais em neurocirurgia.  
Processamento de tecidos para transplante:  
Processamento de tecido musculoesquelético (05-25 gr); processamento de tecido musculoesquelético (101-200 gr); 
processamento de tecido musculoesquelético (201-300 gr); processamento de tecido musculoesquelético (26-50 gr); 
processamento de tecido musculoesquelético (51-100 gr); processamento de tubo valvado cardíaco humano; 
processamento de válvula cardíaca humana.  
Terapias especializadas:  
Gastrostomia endoscópica percutânea (inclui material e sedação anestésica); nutrição enteral em adulto; nutrição enteral 
em neonatologia; nutrição enteral em pediatria; nutrição parenteral em adulto; nutrição parenteral em neonatologia; 
nutrição parenteral em pediatria; passagem de sonda naso entérica (inclui material).  
Transplante de órgãos, tecidos e células:  
Transplante alogenico de células-tronco hematopoiéticas de medula óssea – aparentado; transplante alogenico de 
células-tronco hematopoiéticas de medula óssea - não aparentado; transplante alogenico de células-tronco 
hematopoeticas de sangue   
de cordão umbilical de aparentado; transplante alogenico de células-tronco hematopoeticas de sangue de cordão 
umbilical de não aparentado; transplante alogenico de células-tronco hematopoeticas de sangue periférico – aparentado; 
transplante alogenico de células-tronco hematopoeticas de sangue periférico - não aparentado; transplante autogenico de 
células-tronco hematopoeticas de medula óssea; transplante autogenico de células-tronco hematopoeticas de sangue 
periférico; participação de equipe nefrológica em transplante renal de doador falecido; participação de equipe 
nefrológica em transplante renal de doador vivo; participação de equipe nefrológica em transplante simultâneo de 
pâncreas e rim; transplante de coração; transplante de fígado (órgão de doador falecido); transplante de fígado (órgão de 
doador vivo); transplante de pâncreas; transplante de pulmão unilateral; transplante de rim (órgão de doador falecido); 
transplante de rim (órgão de doador vivo); transplante simultâneo de pâncreas e rim; transplante de pulmão bilateral.  
Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas:  
Hemodiafiltracao continua  
Tratamento em nefrologia:  
Hemodiálise continua  
Tratamento em oncologia:  
Braquiterapia; braquiterapia com fios de iridium; braquiterapia com iodo 125 / ouro 198; moldagem em colo e/ou corpo 
do útero; moldagem/implante em mucosa (por tratamento completo); moldagem/implante em pele/mucosa (por 
tratamento completo); internação p/ quimioterapia de administração contínua; internação p/ quimioterapia de leucemias 
agudas / crônicas agudizadas; quimioterapia intra-arterial; quimioterapia intracavitária; iodoterapia de carcinoma 
diferenciado da tireóide (150 mci); iodoterapia de carcinoma diferenciado da tireoide (100 mci); iodoterapia de 
carcinoma diferenciado da tireoide (200 mci); iodoterapia de carcinoma diferenciado da tireóide (250 mci).  
Tratamentos clínicos (outras especialidades):  
Tratamento conservador da dor rebelde de origem central ou neoplásica; tratamento conservador de traumatismo 
cranioencefalico grave; tratamento conservador de traumatismo raquimedular; tratamento conservador de tumor do 
sistema nervoso central; tratamento de intercorrencia clinica pós-cirurgia bariátrica; tratamento de afecções associadas 
ao hiv/aids; tratamento de afecções do aparelho digestivo em hiv/aids; tratamento de afecções do sistema nervoso em 
hiv/aids; tratamento de afecções do sistema respiratório em hiv/aids; tratamento de doenças disseminadas em aids; 
tratamento de hiv / aids.  
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GRUPO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – 1 PONTO 
 
Cirurgia do aparelho da visão:  
Aplicação de placa radioativa episcleral; drenagem de hemorragia de coroide; extirpação de glândula lacrimal; implante 
de prótese anti-glaucomatosa; sondagem de canal lacrimal sob anestesia geral; termoterapia transpupilar; transplante de 
periósteo em escleromalacia; tratamento cirúrgico de glaucoma congênito; vitrectomia posterior.  
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal:  
Amputação completa abdomino-perineal do reto; amputação por procidência de reto; anastomose bileo-digestiva; 
apendicectomia; apendicectomia videolaparoscopica; colecistectomia; colecistectomia videolaparoscopica; 
colecistostomia; colectomia parcial (hemicolectomia); colectomia total; coledocoplastia  
Coledocotomia c/ ou s/ colecistectomia; coledocotomia videolaparoscopica; colorrafia por via abdominal; colostomia; 
criptectomia única / múltipla; dilatação esofágica / pilórica; drenagem de abscesso pélvico; drenagem de abscesso 
subfrenico; drenagem de hematoma / abscesso pré-peritoneal; drenagem de hematoma / abscesso retro-retal; 
enterectomia; enteroanastomose (qualquer segmento); enteropexia (qualquer segmento); enterotomia e/ou enterorrafia 
c/ sutura / ressecção (qualquer segmento); esfincterotomia interna e tratamento de fissura anal; esofagectomia distal c/ 
toracotomia; esofagectomia distal s/ toracotomia; esofagectomia videolaparoscopica; esofago-colonplastia; 
esofagogastrectomia; esofagoplastia / gastroplastia; esofagorrafia cervical; esofagorrafia toracica; esofagostomia; 
esplenectomia; excisão de lesão intestinal / mesentérica localizada; fechamento de enterostomia (qualquer segmento); 
fechamento de fistula de colón; fechamento de fistula de reto; fistulectomia / fistulotomia anal; gastrectomia parcial c/ 
ou s/ vagotomia; gastrectomia total; gastrectomia videolaparoscopica; gastroenteroanastomose; gastrorrafia; gastrorrafia 
videolaparoscopica; gastrostomia; gastrostomia videolaparoscopica; hemorroidectomia; hepatectomia parcial; 
hepatorrafia; hepatorrafia complexa c/ lesão de estruturas vasculares biliares; hepatotomia e drenagem de abscesso / 
cisto; hernioplastia diafragmática (via abdominal); hernioplastia diafragmática (via torácica); hernioplastia epigástrica; 
hernioplastia epigástrica videolaparoscopica; hernioplastia incisional; hernioplastia inguinal (bilateral); hernioplastia 
inguinal / crural (unilateral); hernioplastia redicivante; hernioplastia umbilical; herniorrafia c/ ressecção intestinal 
(hérnia estrangulada); herniorrafia inguinal videolaparoscopica; herniorrafia s/ ressecção intestinal (hérnia estrangulada 
); herniorrafia umbilical videolaparoscopica; jejunostomia / ileostomia; laparotomia exploradora; laparotomia 
videolaparoscopica para drenagem e/ou biopsia; liberação de aderências intestinais; marsupializacao de abscesso / cisto; 
pancreatectomia parcial; pancreatectomia videolaparoscopica; pancreato-duodenectomia; pancreato-enterostomia; 
pancreatotomia p/ drenagem; peritoniostomia c/ tela inorgânica; piloroplastia; plástica anal externa / esfincteroplastia 
anal; proctopexia abdominal por procidência do reto; proctoplastia e proctorrafia por via perineal; redução cirúrgica de 
volvo por laparotomia; remoção cirúrgica de fecaloma; reparação de outras hernias; ressecção do epiplom; ressutura de 
parede abdominal (por deiscência total / evisceração); retossigmoidectomia abdominal; tamponamento de lesões 
hemorrágicas do aparelho digestivo; tratamento cirúrgico de acalasia (cardiomioplastia); tratamento cirúrgico de 
anomalias congênitas do anus e reto; tratamento cirúrgico de ausência do reto (abdomino-perineal); tratamento cirúrgico 
de cistos pancreáticos; tratamento cirúrgico de divertículo do tubo digestivo; tratamento cirúrgico de ileo meconial; 
tratamento cirúrgico de imperfuracao membranosa do anus; tratamento cirúrgico de ma rotação intestinal; tratamento 
cirúrgico de peritonite; tratamento cirúrgico de prolapso anal; tratamento cirúrgico de refluxo gastresofágico; tratamento 
cirúrgico de varizes esofágicas; tratamento cirúrgico de megaesofago sem ressecção / conservador; vagotomia c/ 
operação de drenagem; vagotomia superseletiva / gástrica proximal; vagotomia videolaparoscopica.  
Cirurgia do aparelho geniturinário:  
Alargamento da entrada vaginal; amputação de pênis; capsulectomia renal; cistectomia parcial; cistectomia total; 
cistectomia total e derivação em 1 só tempo; cistoenteroplastia; cistolitotomia e/ou retirada de corpo; estranho da 
bexiga; citoplástica (correção de extrofia vesical); cistorrafia; colpectomia; colpocleise (cirurgia de le fort); 
colpoperineocleise; colpoperineoplastia anterior e posterior; colpoperineoplastia anterior e posterior c/ amputação de 
colo; colpoperineoplastia posterior; colpoperineorrafia não obstétrica; colpoplastia anterior; colporrafia não obstetrica; 
conizacao; construção de vagina; correção de epispadia; correção de hipospadia (1o tempo); correção de hipospadia (2o 
tempo); curetagem uterina em mola hidatiforme; diverticulectomia vesical; drenagem de abscesso prostático; drenagem 
de abscesso renal / peri-renal; epididimectomia; epididimectomia c/ esvaziamento ganglionar; episioperineorrafia não 
obstétrica; espermatocelectomia; esvaziamento de útero pós-aborto por aspiração manual intra-uterina (amiu); 
exploração cirúrgica da bolsa escrotal; extração endoscopia de calculo em pelve renal; histerectomia (por via vaginal); 
histerectomia c/ anexectomia (uni / bilateral); histerectomia subtotal; histerectomia total; histerectomia total ampliada 
(werthein-meigs); histerectomia videolaparoscopica; histerorrafia; injeção de gordura / teflon peri-uretral; laqueadura 
tubaria; ligadura / secção de vasos aberrantes; litotripsia; lombotomia; marsupializacao de glandula de bartolin; 
miomectomia; miomectomia videolaparoscopica; nefrectomia parcial; nefrectomia total; nefrolitotomia; nefrolitotomia 
percutânea; nefropexia; nefropielostomia; nefrorrafia; nefrostomia c/ ou s/ drenagem; nefroureterectomia total; 
neostomia de epididimo / canal deferente; ooforectomia / ooforoplastia; operação de burch; orquidopexia bilateral; 
orquidopexia unilateral; orquiectomia uni ou bilateral c/ esvaziamento ganglionar; pielolitotomia; pieloplastia; 
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pielostomia; pielotomia; plástica da bolsa escrotal; plástica total do pênis; prostatectomia suprapúbica; 
prostatovesiculectomia radical; reconstrução da vagina; reimplante de pênis; reparação e operação plástica do testículo; 
ressecção de varizes pélvicas; ressecção do colo vesical / tumor vesical a céu aberto; ressecção e fechamento de fistula 
uretral; ressecção endoscopia da extremidade distal do ureter; ressecção endoscopica de próstata; ressecção parcial da 
bolsa escrotal; retirada percutânea de calculo ureteral c/ cateter; salpingectomia uni / bilateral; salpingectomia 
videolaparoscopica; salpingoplastia; salpingoplastia videolaparoscopica; sinfisiotomia do rim em ferradura 
(nefroplastia); traqueloplastia; tratamento cirúrgico de bexiga neurogênica; tratamento cirúrgico de cistocele; tratamento 
cirúrgico de coaptacao de ninfas; tratamento cirúrgico de elefantíase da bolsa escrotal; tratamento cirúrgico de 
elefantíase do pênis; tratamento cirúrgico de fistula reto-vaginal; tratamento cirúrgico de fistula uretro-vaginal; 
tratamento cirúrgico de fistula vesico-entérica; tratamento cirúrgico de fistula vesico-retal; tratamento cirúrgico de 
fistula vesico-uterina; tratamento cirúrgico de fistula vesico-vaginal; tratamento cirúrgico de fistulas ureterais; 
tratamento cirúrgico de hemorragia vesical (formalização da bexiga); tratamento cirúrgico de hipertrofia dos pequenos 
lábios; tratamento cirúrgico de incontinência urinaria por via vaginal; tratamento cirúrgico de incontinência urinaria via 
abdominal; tratamento cirúrgico de priaprismo; tratamento cirúrgico de refluxo vesico-ureteral; tratamento cirurgico de 
torcao do testiculo / do cordao espermatico; tratamento cirúrgico de ureterocele; tratamento cirúrgico de vagina septada 
/ atresica; tratamento cirúrgico de varicocele; ureterectomia; ureterocistoneostomia; ureteroenteroplastia; 
ureteroenterostomia; ureterolitotomia; ureteroplastia; ureterostomia cutânea; uretroplastia (ressecção de corda); 
uretroplastia autógena; uretroplastia heterogênea; uretrorrafia; uretrostomia perineal / cutânea / externa; vulvectomia 
ampliada c/ linfadenectomia; vulvectomia simple.  
Cirurgia do sistema nervoso central e periférico:  
Cranioplastia; craniotomia descompressiva; craniotomia descompressiva da fossa posterior; craniotomia para retirada de 
corpo estranho intracraniano; derivação raque-peritoneal; derivação ventricular externar-subgaleal externa; derivação 
ventricular para peritoneo / átrio / pleura / raque; drenagem liquórica lombar externa; neurolise não funcional de nervos 
periféricos; neurorrafia; ressecção de mucocele frontal; retirada de derivação ventricular para peritoneo / átrio / pleura / 
raque; retirada de placa de cranioplastia; revisão de derivação ventricular para peritoneo / átrio / pleura / raque; 
simpatectomia lombar a ceu aberto; simpatectomia lombar videocirurgica; simpatectomia torácica a céu aberto; 
simpatectomia torácica videocirurgica; transposição do nervo cubital; tratamento cirúrgico de abscesso intracraniano; 
tratamento cirúrgico de craniossinostose com sutura única; tratamento cirúrgico de fratura do crânio com afundamento; 
tratamento cirúrgico de hematoma extradural; tratamento cirúrgico de hematoma intracerebral; tratamento cirúrgico de 
hematoma subdural agudo; tratamento cirúrgico de hematoma subdural crônico; tratamento cirúrgico de osteomielite do 
crânio; tratamento cirúrgico de síndrome compressiva em túnel osteo-fibroso ao nível do carpo; trepanação craniana 
para propedêutica neurocirúrgica / implante para monitorização pic; trepanação craniana para propedêutica ou 
terapêutica neurocirúrgica.  
Cirurgia do sistema osteomuscular:  
Alongamento / encurtamento miotendinoso; amputação / desarticulação de mão e punho; amputação / desarticulação de 
membros inferiores; amputação / desarticulação de membros superiores; amputação / desarticulação de pé e tarso; 
artrodese de grandes articulações da sínfise púbica; artrodese de medias / grandes articulações de membro inferior; 
artrodese de medias / grandes articulações de membro superior; artrodese de pequenas articulações; artroplastia de 
articulação da mão; artroplastia de cabeça do radio; artroplastia de punho; artroplastia de quadril parcial; artroplastia de 
ressecção de media / grande articulação; artroplastia de ressecção de pequenas articulações; artroplastia escapulo-
umeral parcial; artroplastia total primaria do quadril cimentada; costoplastia (3 ou mais costelas); cupulectomia radial / 
ressecção do olecrano; desarticulação da articulação escapulo-umeral; desarticulação da coxo-femoral; descompressão 
com esvaziamento medular por brocagem / via corticotomia; diafisectomia de ossos longos; discectomia cervical / 
lombar / lombo-sacra por via posterior (dois níveis); discectomia cervical / lombar / lombo-sacra por via posterior (um 
nível); discectomia cervical por via anterior (1 nível); discectomia cervical por via anterior (2 ou mais níveis); drenagem 
cirúrgica do psoas; encurtamento de ossos longos exceto da mão e do pé; epifisiodese do trocanter maior do fêmur; 
epifisiodese femoral proximal in situ; exploração articular c/ ou s/ sinovectomia de medias / grandes articulações; 
exploração articular c/ ou s/ sinovectomia de pequenas articulações; fasciectomia; fasciotomia de membros inferiores; 
instalação de tração craniana; instalação de tração esquelética do membro inferior; instalação de tração esquelética do 
membro superior; ostectomia da pelve; ostectomia de ossos longos e curtos da mão e do pé; ostectomia de ossos longos 
exceto da mão e do pé; osteotomia da clavícula ou da escapula; osteotomia de ossos longos e curtos da mão e do pé; 
osteotomia de ossos longos exceto da mão e do pé; patelectomia total ou parcial; quadricepsplastia; realinhamento do 
mecanismo extensor do joelho; reconstrução capsulo-ligamentar de cotovelo punho; reconstrução de polia tendinosa de 
mão; reconstrução de tendão patelar / tendão quadricipital; reconstrução ligamentar do tornozelo; reconstrução 
ligamentar extra-articular do joelho; reconstrucao ligamentar intra-articular do joelho (cruzado anterior) 12 130; 
reconstrucao ligamentar intra-articular do joelho (cruzado posterior c/ ou s/ anterior); reducao incruenta c/ manipulacao 
de luxação espontânea / progressiva do quadril p/ aplica o de dispositivos de contenção; redução incruenta de fratura / 
lesão fisaria de cotovelo; redução incruenta de fratura diafisaria / lesao fisaria proximal do femur; reducao incruenta de 
fratura dos metacarpianos; redução incruenta de luxação / fratura-luxação e metacarpo-falangiana / metatarso-
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falangiana / inter-falangiana; redução incruenta de luxação congênita coxo femoral; redução incruenta de luxação coxo-
femoral traumática / pos-artroplastia; redução incruenta disjunção / luxação / fratura / fratura-luxação ao nível do anel 
pélvico; reinserção muscular; reparo de bainha tendinosa ao nível do tornozelo; reparo de rotura do manguito rotador 
(inclui procedimentos descompressivos); ressecção de cóccix; ressecção de elemento vertebral posterior / póstero-lateral 
/ distal a c2 (mais de 2 segmentos); ressecção de elemento vertebral posterior / póstero-lateral distail a c2 (ate 2 
segmentos); ressecção simples de tumor ósseo / de partes moles; retirada de corpo estranho da coluna toraco-lombo-
sacra por via posterior; retirada de corpo estranho intra-articular; retirada de corpo estranho intra-osseo; retirada de 
enxerto autógeno de ilíaco; retirada de espaçadores / outros materiais; retirada de fixador externo; retirada de placa e/ou 
parafusos; retirada de prótese de substituição de grandes articulações (ombro / cotovelo / quadril / joelho); retirada de 
prótese de substituição em pequenas e medias articulações; retração cicatricial dos dedos c/ comprometimento 
tendinoso (por dedo); revisão cirúrgica do pe torto congênito; sindactilia cirúrgica dos dedos do pé (procedimento tipo 
kelikian); talectomia; tenodese; tenolise; tenomiotomia / desinsercao; tenorrafia única em túnel osteo-fibroso; 
tenosinovectomia em membro inferior; transferência do grande trocanter (procedimento isolado); transferência 
muscular / tendinosa no membro inferior; transposição / transferência miotendinosa múltipla; transposição / 
transferência miotendinosa única; transposição / transformação miotendinosa do psoas em neuromuscular; tratamento 
cirúrgico com avulsão de tuberosidades / espinhas e crista ilíaca s/ lesão do anel pélvico; tratamento cirúrgico das 
desinfeções das espinhas intercondilares / epicondilares; tratamento cirúrgico de artrite infecciosa (grandes e medias 
articulações); tratamento cirúrgico de artrite infecciosa das pequenas articulações; tratamento cirúrgico de avulsão do 
grande e do pequeno trocanter; tratamento cirúrgico de coalizão tarsal; tratamento cirúrgico de dedo em gatilho; 
tratamento cirúrgico de dedo em martelo / em garra (mão e pé); tratamento cirúrgico de deformidade articular por 
retração teno-capsulo-ligamentar; tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria da extremidade proximal do úmero; 
tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria das falanges da mão (com fixação); tratamento cirúrgico de fratura / lesão 
fisaria de epicôndilo / epitróclea do úmero; tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria de ossos do medio-pe; 
tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria do côndilo / trocanter do úmero / apófise coronária do ulna / cabeça do 
radio; tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria dos metacarpianos; tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria dos 
metatarsianos; tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria dos pododactilos; tratamento cirúrgico de fratura / lesão 
fisaria proximal (colo) do fêmur (síntese); tratamento cirúrgico de fratura / lesão fisaria supracondiliana do úmero; 
tratamento cirúrgico de fratura / luxação / fratura-luxação / disjunção do anel pélvico antero/posterior; tratamento 
cirúrgico de fratura / luxação / fratura-luxação do cóccix; tratamento cirúrgico de fratura bimaleolar / trimaleolar / da 
fratura-luxação do tornozelo; tratamento cirúrgico de fratura da clavícula; tratamento cirúrgico de fratura da diáfise da 
tíbia; tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do fêmur; tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do úmero; 
tratamento cirúrgico de fratura da extremidade / metáfise distal dos ossos do antebraço; tratamento cirúrgico de fratura 
da patela por fixação interna (patelectomia); tratamento cirúrgico de fratura de extremidades / metáfise proximal dos 
ossos do antebraço; tratamento cirúrgico de fratura diafisaria de ambos os ossos do antebraço (c/ síntese); tratamento 
cirúrgico de fratura diafisaria única do radio / da ulna; tratamento cirúrgico de fratura do calcâneo; tratamento cirúrgico 
de fratura do colo e cavidade glenoide de escapula; tratamento cirúrgico de fratura do corpo de escapula; tratamento 
cirúrgico de fratura do pilão tibial; tratamento cirúrgico de fratura do planalto tibial; tratamento cirúrgico de fratura do 
talus; tratamento cirúrgico de fratura do tornozelo unimaleolar; tratamento cirúrgico de fratura intercondileana / dos 
côndilos do fêmur; tratamento cirúrgico de fratura lesão fisaria ao nível do joelho; tratamento cirúrgico de fratura lesão 
fisaria distal de tíbia; tratamento cirúrgico de fratura lesão fisaria dos ossos do antebraço; tratamento cirúrgico de fratura 
subtrocanteriana; tratamento cirúrgico de fratura supracondiliana do fêmur (metáfise distal); tratamento cirúrgico de 
fratura transtrocanteriana; tratamento cirúrgico de fratura viciosamente consolidada dos ossos longos exceto da mão e 
do pé; tratamento cirúrgico de fratura-luxação de galeazzi / monteggia / essex-lopresti; tratamento cirúrgico de fraturas 
dos ossos do carpo; tratamento cirúrgico de halux valgus c/ osteotomia do primeiro osso metatarsiano; tratamento 
cirúrgico de hérnia muscular; tratamento cirúrgico de infecção em autoplastia das medias / pequenas articulações; 
tratamento cirúrgico de infecção pos-artroplastia (grandes articulações); tratamento cirúrgico de lesão aguda capsulo-
ligamentar do membro superior: cotovelo / punho; tratamento cirúrgico de lesão aguda capsulo-ligamentar membro 
inferior (joelho / tornozelo); tratamento cirúrgico de lesão da musculatura intrínseca da mão para sua liberação; 
tratamento cirúrgico de lesão evolutiva fisaria no membro inferior; tratamento cirúrgico de lesão evolutiva fisaria no 
membro superior; tratamento cirúrgico de luxação / fratura-luxação acrômio-clavicular; tratamento cirúrgico de luxação 
/ fratura-luxação ao nível do joelho; tratamento cirúrgico de luxação / fratura-luxação carpo-metacarpiana; tratamento 
cirúrgico de luxação / fratura-luxação dos ossos do carpo; tratamento cirúrgico de luxação / fratura-luxação escapulo-
umeral aguda; tratamento cirúrgico de luxação / fratura-luxação esterno-clavicular; tratamento cirúrgico de luxação / 
fratura-luxação metacarpo-falangiana; tratamento cirúrgico de luxação / fratura-luxação metatarso inter- falangeana; 
tratamento cirúrgico de luxação / fratura-luxação metatarso-falangiana / inter-falangiana; tratamento cirúrgico de 
luxação / fratura-luxação subtalar e intra-tarsica; tratamento cirúrgico de luxação / fratura-luxação tarso-metatarsica; 
tratamento cirúrgico de luxação coxo-femoral traumática / pos-artroplastia; tratamento cirúrgico de luxação espontânea 
/ progressiva / paralitica do quadril; tratamento cirúrgico de luxação ou fratura-luxação do cotovelo; tratamento 
cirúrgico de luxação recidivante / habitual de articulação escapulo-umeral; tratamento cirúrgico de metatarso primo 
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varo; tratamento cirúrgico de pé cavo; tratamento cirúrgico de pé plano valgo; tratamento cirúrgico de pé torto 
congênito; tratamento cirúrgico de pé torto congênito (inveterado); tratamento cirúrgico de pseudartrose / retardo de 
consolidação / perda óssea ao nível do tarso; tratamento cirúrgico de pseudartrose / retardo de consolidação / perda 
óssea da diáfise do fêmur; tratamento cirúrgico de pseudartrose / retardo de consolidação / perda óssea da diáfise tibial; 
tratamento cirúrgico de pseudartrose / retardo de consolidação / perda óssea da mão; tratamento cirúrgico de 
pseudartrose / retardo de consolidação / perda óssea da região trocanteriana (colo do fêmur); tratamento cirúrgico de 
pseudartrose / retardo de consolidação / perda óssea do antebraco; tratamento cirurgico de pseudartrose / retardo de 
consolidação / perda óssea do colo do fêmur; tratamento cirúrgico de pseudartrose / retardo de consolidação / perda 
óssea do pé; tratamento cirúrgico de pseudartrose / retardo de consolidação / perda óssea do úmero; tratamento cirúrgico 
de pseudartrose / retardo de consolidação / perda óssea metafise distal do fêmur; tratamento cirúrgico de pseudartrose / 
retardo de consolidação ao nível do joelho; tratamento cirúrgico de pseudartrose / retardo de consolidação/ perda óssea 
da metafise tibial; tratamento cirúrgico de pseudartrose ao nível do cotovelo; tratamento cirúrgico de pseudartrose na 
região metafiso-epifisaria distal do radio e ulna; tratamento cirúrgico de pseudo-retardo / consolidação / perda óssea ao 
nível do carpo; tratamento cirúrgico de retardo de consolidação da pseudartrose de clavícula / escapula; tratamento 
cirúrgico de retração muscular; tratamento cirúrgico de rotura / desinsercao / arrancamento capsulo-teno-ligamentar na 
mão; tratamento cirúrgico de rotura de menisco com sutura meniscal uni / bicompatimental; tratamento cirúrgico de 
rotura do menisco com meniscectomia parcial / total; tratamento cirúrgico de sindactilia da mão (por espaço 
interdigital); tratamento cirúrgico de sindactilia simples (dois dedos); tratamento cirúrgico de sinostose radio ulnar; 
tratamento cirúrgico de torcicolo congênito; tratamento cirúrgico descompressivo sub-acromial; tratamento cirúrgico do 
halux rigidus; tratamento cirúrgico do halux valgus s/ osteotomia do primeiro osso metatarsiano; tratamento das lesões 
osteo-condrais por fixação ou mosaicoplastia joelho/tornozelo; videoartroscopia.  
Cirurgia em nefrologia:  
Implante de cateter duplo lúmen na ira (inclui cateter); implante de cateter tenckhoff ou similar de longa permanência 
na ira(inclui cateter).  
Cirurgia obstétrica:  
Embriotomia; histerectomia puerperalparto cesariano; parto cesariano c/ laqueadura tubaria; parto cesariano em 
gestação de alto risco; redução manual de inversão uterina aguda pós-parto; tratamento cirúrgico de gravidez ectópica; 
tratamento cirúrgico de inversão uterina aguda pós-parto; tratamento de outros transtornos maternos relacionados 
predominantemente a gravidez.  
Cirurgia reparadora:  
Atendimento de urgência em médio e grande queimado; correção de retração cicatricial vários estágios; 
dermolipectomia abdominal não estética (plástica abdominal); preparo de retalho; preparo de tubo pediculado; 
reconstrução de lóbulo da orelha; reconstrução de polo superior da orelha; reconstrução do helix da orelha; reconstrução 
total de orelha (múltiplos estágios); tratamento cirúrgico de elefantíase ao nível do pé; tratamento cirúrgico de lesões 
extensas c/ perda de substancia cutânea; tratamento cirúrgico de retração cicatricial da axila; tratamento cirúrgico de 
retração cicatricial do cotovelo; tratamento cirúrgico de retração cicatricial dos dedos da mão/pé s/ comprometimento 
tendinoso; tratamento cirúrgico de retração cicatricial na região poplítea; tratamento cirúrgico não estético da orelha; 
tratamento cirúrgico p/ reparações de perda de substancia da mão; tratamento de intercorrência em paciente médio e 
grande queimado; tratamento de médio queimado; tratamento de pequeno queimado.  
Cirurgia torácica:  
Bulectomia uni ou bilateral; costectomia; descorticação pulmonar; drenagem tubular pleural aberta (pleurostomia); 
fechamento de pleurostomia; ligadura de artérias brônquicas por toracotomia para controle de hemoptise; pleurodese; 
pleurostomia; pleurotomia; plumbagem extrafascial; pneumorrafia; redução cirúrgica de fratura de costela; repleção de 
cavidade pleural com solução para tratamento de empiema crônico; ressecção em cunha, tumorectomia / biopsia de 
pulmão a céu aberto; ressecção pulmonar associada à broncoplastia/ arterioplastia; timectomia; toracostomia com 
drenagem pleural fechada; traqueorrafia e/ou fechamento de fistula traqueo-cutanea; tratamento cirúrgico de fratura, 
necrose ou infecção do esterno; tratamento cirúrgico de fraturas do gradil costal; tratamento cirúrgico de parede 
torácica; tratamento de coagulo retido intratorácico (qualquer via); vagotomia troncular terapêutica por toracotomia.  
Coleta de material:  
Biopsia cirúrgica de tireoide; biopsia de baco por punção / aspiração; biopsia de fígado em cunha / fragmento; biopsia 
de pulmão por aspiração; biopsia pre-escalenica.  
Coleta e exames para fins de doação de órgãos, tecidos e células e de transplante:  
Eletroencefalograma p/ diagnostico de morte encefálica; sorologia em paciente transplantado; tipagem sanguínea abo e 
outros exames hematológicos em possível doador de órgãos.  
Consultas / atendimentos / acompanhamentos:  
Ações de reabilitação psicossocial; acolhimento diurno de paciente em centro de atenção psicossocial; acolhimento em 
terceiro turno de paciente em centro de atenção psicossocial; acolhimento noturno de paciente em centro de atenção 
psicossocial; acompanhamento da população infanto-juvenil com sofrimento ou transtornos mentais decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras drogas-unidade de acolhimento infanto-juvenil (uai); acompanhamento de paciente em saúde 
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mental (residência terapêutica); acompanhamento de pessoas adultas com sofrimento ou transtornos mentais 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas-unidade de acolhimento adulto (uaa); acompanhamento de pessoas 
com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas em serviço residencial de caráter transitório 
(comunidades terapêuticas); atenção às situações de crise; atendimento domiciliar para pacientes de centro de atenção 
psicossocial e/ou familiares; atendimento em geriatria (1 turno); atendimento em geriatria (2 turnos); atendimento em 
grupo de paciente em centro de atenção psicossocial; atendimento familiar em centro de atenção psicossocial; 
atendimento individual de paciente em centro de atenção psicossocial; consulta/avaliação em paciente internado; 
cuidados c/ traqueostomia; determinação de pressão venosa central (pvc); diagnostico e/ou atendimento de urgência em 
clinica cirúrgica; diagnostico e/ou atendimento de urgência em clinica medica; diagnostico e/ou atendimento de 
urgência em clinica pediátrica; enema; internação domiciliar; irrigação vesical; práticas corporais em centro de atenção 
psicossocial; práticas expressivas e comunicativas em centro de atenção psicossocial; primeira consulta de pediatria ao 
recém-nascido; promoção de contratualidade no território; consultas especializadas.  
Diagnóstico em laboratório clínico:  
Dosagem de catecolaminas; dosagem de imunoglobulina g (igg); dosagem de sódio e cloro no suor (c/ coleta); prova de 
compatibilidade pre-transfusional (meios salinos, albuminoso e coombs).  
Diagnóstico por anatomia patológica e fitopatologia:  
Necropsia.  
Diagnóstico por radiologia:  
Planigrafia de rim c/ contraste.  
Métodos diagnósticos em especialidades:  
Determinação de duração da curva de intensidade.  
Outras cirurgias:  
Debridamento de fasceite necrotizante; debridamento de ulcera / de tecidos desvitalizados.  
Parto e nascimento:  
Atendimento ao recém-nascido em sala de parto; parto normal; parto normal em centro de parto normal (cpn); parto 
normal em gestação de alto risco.  
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa:  
Enxerto composto; enxerto dermo-epidermico; enxerto livre de pele total; excisão e enxerto de pele (hemangioma, 
nevus ou tumor); excisão e sutura de lesão na pele c/ plástica em z ou rotação de retalho; exérese de cisto branquial; 
exérese de cisto dermoide; exérese de cisto tireoglosso; extirpação e supressão de lesão de pele e de tecido celular 
subcutâneo; homoenxertia (ato cirúrgico preá e pós-operatório); tratamento cirúrgico de escalpo parcial; tratamento 
cirúrgico de escalpo total; tratamento cirúrgico de hiperceratose plantar (c/ correção plástica); tratamento em estágios 
subsequentes de enxertia.  
Terapias especializadas:  
Avaliação de marcapasso; instalação de cateter duplo lúmen por punção; instalação de cateter mono lúmen por punção; 
instilação de uretra e bexiga.  
Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas:  
Tratamento de complicações de procedimentos cirúrgicos ou clínicos; tratamento de efeitos da penetração de corpo 
estranho em orifício natural; tratamento de efeitos de asfixia / outros riscos a respiração; tratamento de efeitos de outras 
causas externas; tratamento de efeitos do contato c/ animais e plantas venenosos; tratamento de eventos adversos pós-
vacinais; tratamento de intoxicação ou envenenamento por exposição a medicamento e substancias de uso não 
medicinal; tratamento de queimaduras corrosões e geladuras; tratamento de traumatismos c/ lesão de órgão intra-
toracico e intra-abdominal; tratamento de traumatismos de localização especificada / não especificada; tratamento de 
traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo.  
Tratamento em nefrologia:  
Dialise peritoneal p/ pacientes renais agudos; hemodiálise p/ pacientes renais agudos / crônicos agudizados s/ 
tratamento dialítico iniciado; hemofiltracao; hemofiltracao continua; tratamento da pielonefrite; tratamento de calculose 
renal; tratamento de hipertensão nefrogena e renovascular; tratamento de insuficiência renal aguda; tratamento de 
insuficiência renal crônica; tratamento de intercorrência em paciente renal crônico sob tratamento dialítico (por dia); 
ultrafiltracao.  
Tratamento em oncologia:  
Internação p/ radioterapia externa (cobaltoterapia / acelerador linear); tratamento clínico de paciente oncológico; 
tratamento de intercorrências clínicas de paciente oncológico.  
Tratamentos clínicos (outras especialidades):  
Ajuste medicamentoso de situações neurológicas agudizadas; artrocentese de pequenas articulações; atendimento a 
paciente sob cuidados prolongados devido a causas externas; atendimento a paciente sob cuidados prolongados por 
enfermidades cardiovasculares; atendimento a paciente sob cuidados prolongados por enfermidades pneumologias; 
hemoperfusao; instalação de tração cutânea; internação p/ o tratamento medicamentoso da osteogenesis imperfeita; 
tratamento clinico das mielites / mielopatias; tratamento clinico de abcesso cerebral; tratamento clinico de coreia aguda; 
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tratamento clínico de intercorrências oftalmológicas; tratamento clínico de intercorrências oftalmológicas de origem 
infecciosa; tratamento clínico de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de crack; tratamento clínico de 
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool; tratamento clínico dos transtornos mentais e 
comportamentais devido ao uso das demais drogas e/ou outras substâncias psicoativas; tratamento clínico em saúde 
mental em situação de risco elevado de suicídio; tratamento clínico para avaliação diagnóstica e adequação terapêutica, 
incluindo necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas; tratamento clínico para contenção de 
comportamento desorganizado e/ou disruptivo; tratamento conservador da hemorragia cerebral; tratamento conservador 
de fratura / lesão ligamentar / arrancamento ósseo ao nível da pelve; tratamento conservador de fratura de ossos da face; 
tratamento conservador de fratura dos anéis pélvicos; tratamento conservador de lesão da coluna toraco-lombo-sacra s/ 
imobilização; tratamento conservador de lumbago ou dorsalgia refratários; tratamento conservador de traumatismo 
cranioencefalico (grau leve); tratamento conservador de traumatismo cranioencefalico (grau médio); tratamento da 
fibrose cística; tratamento da fibrose cística com manifestações pulmonares; tratamento da migranea complicada; 
tratamento das afecções necróticas e Supurativas das vias aéreas inferiores; tratamento das doenças crônicas das vias 
aéreas inferiores; tratamento das doenças pulmonares devido a agentes externos; tratamento das malformações e 
deformidades congênitas do sistema osteomuscular; tratamento das poliartropatias inflamatórias; tratamento de acidente 
vascular cerebral - avc (isquemico ou hemorrágico agudo); tratamento de afeccoes folhosas; tratamento de anemia 
plástica e outras anemias; tratamento de anemia hemolitica; tratamento de anemias nutricionais; tratamento de 
aneurisma da aorta; tratamento de anomalias cromossomicas não classificadas em outra parte; tratamento de arritmias; 
tratamento de cardiopatia hipertrofica; tratamento de cardiopatia isquemica crônica; tratamento de cardiopatia pulmonar 
não especificada (cor pulmonares); tratamento de cardiotônicos por hipertireoidismo (ate 50 mi); tratamento de choque 
anafilático; tratamento de choque cardiogenico; tratamento de choque hipovolemico; tratamento de complicações 
cardiacas pós-cirurgia; tratamento de complicações da hidrocefalia; tratamento de complicações de dispositivos 
proteticos implantes e enxertos cardiacos e valvulares; tratamento de complicações relacionadas predominantemente ao 
puerperio; tratamento de crise hipertensiva; tratamento de crises epileticas não controladas; tratamento de defeitos da 
coagulacao purpura e outras afeccoes hemorragicas; tratamento de dengue clássica; tratamento de dengue hemorrágica; 
tratamento de dermatites e eczemas; tratamento de desnutricao; tratamento de diabetes mellitus; tratamento de distrofias 
musculares; tratamento de disturbios metabolicos; tratamento de doenca de parkinson; tratamento de doenca do ouvido 
externo médio e da mastoide; tratamento de doenca dos neuronios motores centrais c/ ou s/ amiotrofias; tratamento de 
doenca reumatica c/ comprometimento cardiaco; tratamento de doenca reumatica s/ carde-te; tratamento de doenças 
bacterianas zoonóticas; tratamento de doencas do esofago estomago e duodeno; tratamento de doenças do fígado; 
tratamento de doenças do peritônio; tratamento de doenças dos órgãos genitais masculinos; tratamento de doenças 
glomerulares; tratamento de doenças infecciosas e intestinais; tratamento de doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos 
femininos; tratamento de doenças neutro-degenerativas; tratamento de doenças renais túbulo-intersticiais; tratamento de 
doenças respiratórias que afetam principalmente o interstício; tratamento de eclampsia; tratamento de edema agudo de 
pulmão; tratamento de edema, proteinuria e transtornos hipertensivos na gravidez parto e puerperio; tratamento de 
embolia pulmonar; tratamento de encefalopatia hipertensiva; tratamento de endocardite infecciosa em prótese valvar; 
tratamento de endocardite infecciosa em válvula nativa; tratamento de enterite necrosante do feto e do recém-nascido; 
tratamento de enterites e colites não infecciosas; tratamento de esclerose generalizada progressiva; tratamento de 
espinha bífida; tratamento de estafilococcias; tratamento de estreptocócicas; tratamento de farmacodermias; tratamento 
de febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais; tratamento de fenda labial e/ou fenda palatina; tratamento de 
fratura da coluna vertebral c/ lesão da medula espinhal; tratamento de hanseníase; tratamento de hantavirose; tratamento 
de helmintíases (b65 a b83); tratamento de hemofilias; tratamento de hemorragias das vias respiratórias; tratamento de 
hepatites virais; tratamento de hipertensão pulmonar; tratamento de hipertensão secundaria; tratamento de 
hipertiroidismo; tratamento de infarto agudo do miocárdio; tratamento de infecções agudas das vias aéreas superiores; 
tratamento de infecções de transmissão predominantemente sexual (a50 a a64); tratamento de infecções especificas do 
período perinatal; tratamento de infecções virais caracterizadas por lesões de pele e mucosas (b00 a b09); tratamento de 
infecções virais do sistema nervoso central; tratamento de insuficiência arterial c/ isquemia critica; tratamento de 
insuficiência cardíaca; tratamento de intercorrências clinicas na gravidez; tratamento de intercorrências de doenças 
neuromusculares; tratamento de linfadenites inespecíficas; tratamento de malária; tratamento de malformações 
congênitas do aparelho circulatório; tratamento de malformações congênitas do aparelho urinário; tratamento de 
malformações congênitas dos órgãos genitais; tratamento de miastenia grave; tratamento de micoses (b35 a b49); 
tratamento de miocardiopatias; tratamento de mola hidatiforme; tratamento de neurofibromatose; tratamento de outras 
afecções da pele e do tecido subcutâneo; tratamento de outras anomalias congênitas do sistema nervoso; tratamento de 
outras doenças bacterianas; tratamento de outras doenças causadas por clamídias(a70 a a74); tratamento de outras 
doenças causadas por espiroquetas (a65 a a69); tratamento de outras doenças causadas por vírus (b25 a b34); tratamento 
de outras doenças das vias aéreas superiores; tratamento de outras doenças devidas a protozoários (b55 a b64); 
tratamento de outras doenças do aparelho digestivo; tratamento de outras doenças do aparelho respiratório; tratamento 
de outras doenças do aparelho urinário; tratamento de outras doenças do intestino; tratamento de outras doenças do 
sangue e dos órgãos hematopoiéticos; tratamento de outras infecções agudas das vias aéreas inferiores; tratamento de 
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outras malformações congênitas; tratamento de outras malformações congênitas do aparelho digestivo; tratamento de 
outras vasculopatias; tratamento de outros transtornos do rim e do ureter; tratamento de outros transtornos originados no 
período perinatal; tratamento de paciente sob cuidados prolongados por enfermidades decorrentes da aids; tratamento de 
paciente sob cuidados prolongados por enfermidades neurológicas; tratamento de paciente sob cuidados prolongados 
por enfermidades oncológicas; tratamento de paciente sob cuidados prolongados por enfermidades osteomusculares e 
do tecido conjuntivo; tratamento de pacientes sob cuidados prolongados em hanseníase; tratamento de parada cardíaca 
c/ ressuscitação; tratamento de pé diabético complicado; tratamento de pericardite; tratamento de pneumonias ou 
influenza (gripe); tratamento de polineuropatias; tratamento de poliomielite paralítica aguda; tratamento de 
polirradiculoneurite desmielinizante aguda; tratamento de processo toxi-infeccioso do cérebro ou da medula espinhal; 
tratamento de síndrome coronariana aguda; tratamento de surto de esclerose múltipla; tratamento de transtornos da 
glândula tireoide; tratamento de transtornos das vias biliares e pâncreas; tratamento de transtornos de outras glândulas 
endócrinas; tratamento de transtornos hemorrágicos e hematológicos do feto e do recém-nascido; tratamento de 
transtornos relacionados c/ a duração da gestação e c/ o crescimento fetal; tratamento de transtornos respiratórios e 
cardiovasculares específicos do período neonatal; tratamento de traumatismo de parto no neonato; tratamento de 
trombose venosa profunda; tratamento de tuberculose (a15 a a19); tratamento de varizes dos membros inferiores c/ 
ulcera; tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico agudo com uso de trombolítico; tratamento em psiquiatria 
(por dia); tratamento em psiquiatria em hospital dia; tratamento em reabilitação.  
 
 
 

ANEXO II 
 
(a que se referem os arts. 3º e 9º da Resolução Conjunta Seplag/Unimontes nº 9360/2015) 
 
 
CÁLCULO DA PONTUAÇÃO POR CARGA HORÁRIA 
 
12H – 12X60(Hora/aula consulta) – 10% descanso = 648/18(tempo médio consulta)= 36 (consultas por semana)x 
4,5 (semanas/mês)= 162 consultas que equivalem a 162 pontos, já que uma consulta vale 1 ponto.  
 
24H – 24X60(Hora/aula consulta)– 10% descanso = 1296/18(tempo médio consulta)= 72 (consultas por semana)x 
4,5 (semanas/mês)= 324 consultas que equivalem a 324 pontos, já que uma consulta vale 1 ponto.  
 
GRUPO PLANTÕES 
 
PLANTÃO PRESENCIAL - 36 PONTOS  
PLANTÃO SUPORTE DISPONIBILIDADE – 12 PONTOS  

 
ANEXO III 

 
(a que se refere o art. 5º da Resolução Conjunta Seplag/Unimontes nº 9360/2015)  
FÓRMULA DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE MÉDICA  
GPM = (P ÷ 324) x 100  
� � � � GPM = Percentual da Gratificação por Produção Médica  

� � � � P = Pontuação excedente ao mínimo definido através do inciso I.  
 
P = NC x NP  
� � � � NC = Nível de Complexidade  

� � � � NP= Número de Procedimentos Realizados  
 
 


