
ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

ERRATA 

EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2021 

Por este instrumento, retificamos a tabela de cargos e locais de prestação de serviços 

contida no Anexo IV do EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2021, que foi publicado no SITE 

governamental www.saosimao.go.gov.br   no dia 19 de janeiro do corrente ano.  

Segue abaixo suas devidas alterações.  

 

• Exclui-se da tabela de cargos e locais de prestação de serviços o item 82 - Diretor 
Técnico Hospitalar. 

 

ONDE SE LÊ: 

ITEM FUNÇÃO REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

BÁSICAS 

C.H.S VALOR 

8 Médico da 
Estratégia de 
Saúde da 
Família/Médico 
Generalista 
(Zona-urbana) 
 
 

Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão  de 

Curso de graduação de nível 

superior em Medicina 

fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação, 

registro no Conselho Regional 

de Medicina do Estado de 

Goiás. 

Realizar atenção à 

saúde aos indivíduos 

sob sua 

responsabilidade; 

Realizar consultas 

clínicas, pequenos 

procedimentos 

cirúrgicos, atividades 

em grupo na ESF( UBS) 

e, quando indicado ou 

necessário, no 

domicílio e/ou nos 

demais espaços 

comunitários; realizar 

atividades 

programadas e de 

atenção à demanda 

espontânea; 

encaminhar, quando 

necessário, usuários a 

outros pontos de 

atenção, respeitando 

fluxos locais, 

mantendo sua 

responsabilidade pelo 

acompanhamento do 

plano terapêutico do 

usuário; indicar, de 

forma compartilhada 

com outros pontos de 

atenção, a 

necessidade de 

internação hospitalar 

ou domiciliar, 

mantendo a 

10 horas R$ 3.410,40 

 

http://www.saosimao.go.gov.br/
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responsabilização 

pelo 

acompanhamento do 

usuário; contribuir, 

realizar e participar 

das atividades de 

Educação 

Permanente de todos 

os membros da 

equipe; participar do 

gerenciamento dos 

insumos necessários 

para o adequado 

funcionamento da 

ESF( UBS), Utilizar o 

Sistema de 

Informação da 

Atenção Básica 

vigente para registro 

das ações de saúde na 

AB, visando subsidiar 

a gestão, 

planejamento, 

investigação clínica e 

epidemiológica, e à 

avaliação dos serviços 

de saúde. Exercer 

outras atribuições 

que sejam de 

responsabilidade na 

sua área de atuação 

na forma da Portaria 

Nº 2.488 de 21 de 

outubro de 2011. 

 

LEIA-SE  

ITEM FUNÇÃO REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 

BÁSICAS 

C.H.S VALOR 

8 Médico da 
Estratégia de 
Saúde da 
Família/Médico 
Generalista 
(Zona-Rural) 
 
 

Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão  de 

Curso de graduação de nível 

superior em Medicina 

fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação, 

registro no Conselho Regional 

de Medicina do Estado de 

Goiás. 

Realizar atenção à 

saúde aos indivíduos 

sob sua 

responsabilidade; 

Realizar consultas 

clínicas, pequenos 

procedimentos 

cirúrgicos, atividades 

em grupo na ESF( 

UBS) e, quando 

indicado ou 

necessário, no 

domicílio e/ou nos 

demais espaços 

comunitários; realizar 

atividades 

programadas e de 

atenção à demanda 

espontânea; 

10 horas R$ 3.410,40 
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encaminhar, quando 

necessário, usuários a 

outros pontos de 

atenção, respeitando 

fluxos locais, 

mantendo sua 

responsabilidade pelo 

acompanhamento do 

plano terapêutico do 

usuário; indicar, de 

forma compartilhada 

com outros pontos de 

atenção, a 

necessidade de 

internação hospitalar 

ou domiciliar, 

mantendo a 

responsabilização 

pelo 

acompanhamento do 

usuário; contribuir, 

realizar e participar 

das atividades de 

Educação 

Permanente de todos 

os membros da 

equipe; participar do 

gerenciamento dos 

insumos necessários 

para o adequado 

funcionamento da 

ESF( UBS), Utilizar o 

Sistema de 

Informação da 

Atenção Básica 

vigente para registro 

das ações de saúde na 

AB, visando subsidiar 

a gestão, 

planejamento, 

investigação clínica e 

epidemiológica, e à 

avaliação dos serviços 

de saúde. Exercer 

outras atribuições 

que sejam de 

responsabilidade na 

sua área de atuação 

na forma da Portaria 

Nº 2.488 de 21 de 

outubro de 2011. 

 

 

ONDE SE LÊ: 
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ITEM FUNÇÃO REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 
BÁSICAS 

C.H.S VALOR 

96 Plantões 
Médicos 
Clínico Geral 

Diploma, devidamente 

registrado, de  conclusão  de 

Curso de graduação de nível 

superior em Medicina 

fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação, 

registro no Conselho Regional 

de Medicina do Estado de  

Goiás. 

Prestar atendimento 
de acordo com os 
preceitos de sua 
formação e do seu 
código de ética como 
médico em Clínica 
Geral, em regime de 
plantão, médico na 
Urgência/Emergência, 
ambulatório e 
internação. Realizar a 
evolução medica dos 
pacientes internados 
e a prescrição em 
regime de plantão. 
R$ 2.400,00 por 

plantão de 24 horas 

final de semana. 

(Plantões de sábado a 

partir das 07:00 horas 

e segunda-feira até às 

07:00 horas). 

Teto máximo 
de 
15 plantões 
de 
24 h, por 

mês. 

R$ 2.400,00 

 

97 Plantões 
Médicos 
Clínico Geral 

Diploma, devidamente 

registrado, de  conclusão  de 

Curso de graduação de nível 

superior em Medicina 

fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação, 

registro no Conselho Regional 

de Medicina do Estado de 

Goiás. 

Prestar atendimento 
de acordo com os 
preceitos de sua 
formação e do seu 
código de ética como 
médico em Clínica 
Geral, em regime de 
plantão, médico na 
Urgência/Emergência, 
ambulatório e 
internação. Realizar a 
evolução medica dos 
pacientes internados e 
a prescrição em 
regime de plantão.  R$ 
2.400,00 por plantão 
de 24 horas final de 
semana. (Plantões de 
sábado a partir das 
07:00 horas e 
segunda-feira até às 
07:00 horas). 
 

Teto  máximo 

de 15 

plantões de 

24 h, por mês. 

R$ 2.400,00 
 

 

LEIA-SE 

ITEM FUNÇÃO REQUISITOS ATRIBUIÇÕES 
BÁSICAS 

C.H.S VALOR 

96 Plantões 
Médicos 
Clínico Geral (24 
horas)  
De sábado a 

segunda-feira  

Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão  de 

Curso de graduação de nível 

superior em Medicina 

fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação, 

registro no Conselho Regional 

de Medicina do Estado de  

Goiás. 

Prestar atendimento 
de acordo com os 
preceitos de sua 
formação e do seu 
código de ética como 
médico em Clínica 
Geral, em regime de 
plantão, médico na 
Urgência/Emergência, 
ambulatório e 
internação. Realizar a 
evolução medica dos 
pacientes internados 

Teto máximo 
de 
15 plantões 
de 
24 h, por 

mês. 

R$ 2.400,00 
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e a prescrição em 
regime de plantão. 
R$ 2.400,00 por 

plantão de 24 horas 

final de semana. 

(Plantões de sábado a 

partir das 07:00 horas 

e segunda-feira até às 

07:00 horas). 

97 Plantões 
Médicos 
Clínico Geral 

De segunda-

feira a sábado  

 

 

Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão  de 

Curso de graduação de nível 

superior em Medicina 

fornecido por instituição de 

ensino superior reconhecida 

pelo Ministério da Educação, 

registro no Conselho Regional 

de Medicina do Estado de 

Goiás. 

Prestar atendimento 
de acordo com os 
preceitos de sua 
formação e do seu 
código de ética como 
médico em Clínica 
Geral, em regime de 
plantão, médico na 
Urgência/Emergência, 
ambulatório e 
internação. Realizar a 
evolução medica dos 
pacientes internados e 
a prescrição em 
regime de plantão.  R$ 
2.400,00 por plantão 
de 24 horas final de 
semana. (Plantões de 
segunda-feira a partir 
das 07:00 horas e 
sábado até às 07:00 
horas). 
 

Teto  máximo 

de 15 

plantões de 

24 h, por mês. 

R$ 2.400,00 
 

São Simão – GO, 22 de janeiro de 2021.  

Gracielle Souza Pereira 
Presidente da Comissão de Licitação  


