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2 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO:
2.1 O candidato deverá preencher o link do processo seletivo, disponível a partir de 04/06/2020, no endereço
eletrônico http://prefeitura.rio/riosaude/processoseletivo/ e acessar a página PROCESSOS SELETIVOS ABERTOS.

Carteira do conselho (CREMERJ, COREN etc) e comprovante de pagamento da anuidade 2019, certidão
negativa original e cópia ou cópia autenticada)*;
Comprovante da declaração de Imposto de Renda 2018, parte da declaração de Bens e Direitos (cópia);
Comprovante de escolaridade (original e cópia) - Nível Técnico;
Comprovante de Habilitação: Diploma (original e cópia) - Nível Superior;
Comprovante de abertura de conta no Banco Santander; caso tenha.
Cartão original Fetranspor e cópia do comprovante de desincompatibilização do antigo empregador;
Termo de Guarda e Posse, em caso de adoção (original e cópia ou cópia autenticada);
Termo de Curatela (original e cópia ou cópia autenticada);
Carta de Naturalização, se estrangeiro (original e cópia ou cópia autenticada);
Entrar no site http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial e realizar a consulta da Qualificação cadastral para
verificação de divergências nos dados cadastrais. Entregar a consulta impressa e sem divergências.

2.2 O candidato deverá preencher corretamente todos os campos, que deverão ser comprovados com
documentação na hipótese de convocação para contratação.
2.3 A não comprovação dos requisitos mínimos e requisitos desejáveis, bem como da experiência
declarada na inscrição implicará automaticamente na inabilitação do candidato para contratação.
2.4 Após realizar a inscrição online, o candidato poderá ser convocado para apresentar os documentos e
comprovar que atende às seguintes condições:
a) Ser brasileiro
b) 1 Foto 3X4 colorida e recente;
c) Carteira de Identidade e CPF (cópia);
d) Título de Eleitor (Com comprovante de votação na última eleição - cópia);
e) Se do sexo masculino: Certificado de Reservista (Dispensa de incorporação, Carta Patente ou Incorporação
de Reservista) (cópia);
f) Documento de Habilitação (Diploma e Carteira do Conselho - cópia);
g) Documentos comprobatórios dos títulos auto declarados durante inscrição online;
h) O não cumprimento dessas exigências implica na eliminação do candidato.

* Quando o comprovante de residência não estiver no nome do profissional ou do cônjuge, entregar declaração
original e cópia do RG ou da CNH do proprietário (nome que constar no comprovante);
* Quando modificar o nome tem que apresentar todos os documentos com as alterações.
Os demais classificados serão convocados por este Diário Oficial em novos chamamentos.
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
EDITAL Nº 081/2020
TORNA PÚBLICA A INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAIS POR TEMPO DETERMINADO, com vistas à
ampliação imediata da cobertura assistencial à população,
em decorrência da pandemia provocada pelo COVID-19
(Novo Coronavírus).

2.5 Nos casos em que os candidatos tiverem o mesmo tempo de experiência, será utilizado como critério de
desempate o que tiver a idade mais elevada, até o limite de 60 anos.
3 - DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. Após o cumprimento dos requisitos constantes no item 2 deste edital, o candidato deverá entregar toda
documentação exigida, em envelope identificado com o nome do candidato e a área a que concorre, no local,
período e horário estabelecido no ANEXO I.

A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e conforme autorização contida na Portaria RioSaúde de 22 de
março de 2020, faz saber que estão abertas as inscrições para contratação de profissionais para as categorias
que menciona, por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 e da Lei
Municipal nº 1.978, de 26 de maio de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 12.577 de 20 de dezembro
de 1993, e alterada pelas Leis Municipais nº 3.365/2002, nº 6.146/2017 e nº 6.265/2017, para atendimento
de necessidade temporária de excepcional interesse público para AMPLIAÇÃO IMEDIATA das equipes
médicas de UTI do HOSPITAL DE CAMPANHA DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (RIOCENTRO) e no
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA, de forma a atuar de maneira célere no enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (Novo Coronavírus).

4 - DA VALIDADE:
4.1 O prazo de validade deste Edital será de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por igual período, no caso
de permanência do estado de emergência por conta da pandemia.
5 - DA REMUNERAÇÃO:
5.1 O Salário base corresponderá à categoria funcional, conforme tabela do item 1 do presente edital.
5.2. O Salário Base será acrescido dos adicionais legais, a saber:
a) Adicional de insalubridade, no percentual estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para os
profissionais lotados em unidades de saúde;
b) Adicional noturno, no percentual e nas condições estabelecidas pela CLT.

O quantitativo de vagas não está limitado ao número inicialmente previsto neste edital, podendo ser redimensionado continuamente, considerando que o número de leitos geridos pode ser ampliado sistematicamente de
acordo com a demanda de atendimento.

5.3. O contratado terá direito aos seguintes benefícios:
5.3.1 Alimentação coletiva em refeitório na localidade da prestação dos serviços;
5.3.2 Auxílio Transporte, nos termos da Lei 7.418/85;

Devido ao caráter emergencial, a contratação do profissional poderá se dar imediatamente após o comparecimento do candidato na data, horário e local determinados na convocação. As vagas serão providas conforme a
necessidade da função, devendo posteriormente ser efetuado o ato de publicidade devido.

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1 Em nenhuma hipótese haverá devolução de cópia de documentos apresentados para admissão;

OS REQUISITOS DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA DO CANDIDATO NA ÁREA DE ATUAÇÃO E NA FUNÇÃO
(REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E DESEJÁVEIS) SERÃO UTILIZADOS COMO CRITÉRIO DE PRIORIDADE
PARA O PROVIMENTO DA VAGA, DESDE QUE O PROFISSIONAL COMPAREÇA NA DATA, HORÁRIO E
LOCAL DETERMINADOS NA CONVOCAÇÃO.
Considerando o risco aumentado de complicações para pessoas a partir de 60 anos de idade, diante da
incidência do COVID-19, não serão aceitas inscrições de profissionais a partir dessa idade e nas hipóteses dos
incisos II e III do artigo 1º da Portaria RioSaúde nº 02 de 29 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial do
Município de 01/06/2020.

6.2 Será desclassificado o candidato que deixar de apresentar a documentação exigida no item 2.4 deste Edital;
6.3 A divulgação das contratações ficará a cargo da RIOSAÚDE, e será disponibilizada através do Diário Oficial
da PCRJ;
6.4 A escala de serviço do contratado será estabelecida pela RIOSAÚDE, respeitando a carga horária definida
no item 1;

O processo de contratação será regido por este Edital e coordenado pelo Núcleo de Gestão de Pessoas da
RIOSAÚDE.

6.5 Havendo desistência do candidato convocado para contratação serão observadas as prerrogativas do
presente edital, incorrendo em perda da vaga e devendo ser convocado o candidato subsequente na ordem de
chegada para contratação;

1 - VAGAS:
Cargo: MÉDICO:
I)
Áreas de Vagas
atuação: Iniciais

C/H semanal
*

Salário
Base

12h durante
a semana
R$ 4.411,65
(plantonista)
88
12h final de semana
R$ 4.411,65
(plantonista)
Terapia
24h durante
Intensiva
a semana
R$ 8.823,30
(plantonista)
50
24h final de semana
R$ 8.823,30
(plantonista)
28
30h (rotina)
R$ 11.029,13
Requisitos mínimos:
• CRM ativo

Adicional
Insalubridade Final de
Semana

Adicional
Médico
Hospitalar
**

Adicional
Rotina
***

Adicional
Covid 20%
****

Adicional
UTI Covid
50%
*****

6.6 É de inteira responsabilidade do candidato a atualização cadastral para o caso de convocação;
Valor Total

6.7 Em caso de Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas, a contratação está condicionada à
formal comprovação legal de Acumulação, bem como a compatibilidade da carga horária de trabalho;
6.8 A comprovação de Acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas é de inteira responsabilidade
do candidato, não se responsabilizando a RIOSAÚDE por qualquer conduta ilegal por parte dos candidatos;

R$ 209,00

XXX

R$ 500,00

XXX

R$ 882,33 R$ 2.205,83 R$ 8.208,81

R$ 209,00

R$ 882,33

R$ 500,00

XXX

R$ 882,33 R$ 2.205,83 R$ 9.091,14

R$ 209,00

XXX

R$ 1.000,00

XXX

R$ 1.764,66 R$ 4.411,65 R$ 16.208,61

XXX

R$ 1.764,66 R$ 4.411,65 R$ 17.973,27

R$ 209,00
R$ 209,00

R$ 1.764,88 R$ 1.000,00
XXX

XXX

6.9 O candidato que no momento da convocação para contratação não apresentar o documento original
referente à habilitação exigida no item 1 deste Edital, para ingresso no cargo de acordo com a área de atuação
pretendida, estará automaticamente eliminado, permitindo ao Núcleo de Gestão de Pessoas convocar o
candidato classificado que se encontre em posição subsequente;
6.10 Os candidatos serão convocados à medida que houver necessidade de reposição ou de aumento de quadro;

R$ 2.250,00 R$ 2.205,83 R$ 5.514,57 R$ 21.208,52

6.11 Os Requisitos de tempo de experiência na área de atuação e no exercício da função, serão utilizados, respectivamente, como critério de desempate para o provimento da vaga, conforme conveniência e oportunidade
da administração.;

Requisito desejável:
• Residência ou Título de Especialização em Terapia Intensiva
• Experiência atuando como Médico no Setor de Terapia Intensiva

6.12 Além da documentação exigida no item 2, os candidatos deverão apresentar os documentos complementares à formalização dos respectivos contratos de trabalho por tempo determinado, de acordo com o Edital de
Convocação expedido pelo Núcleo de Gestão de Pessoas da RIOSAÚDE;

* A carga horária dos médicos poderá sofrer alteração conforme a necessidade da empresa e a disponibilidade
do profissional, devendo o salário ser acrescido/reduzido proporcionalmente ao total de horas contratadas.
** Os profissionais médicos farão jus ao Adicional Médico Hosp. R$ 500,00 a cada 60h mensais trabalhadas.
*** Os profissionais médicos rotina farão jus à gratificação no valor de R$2.250,00 para um mínimo de 150 horas
mensais trabalhadas.
**** Todos os profissionais lotados em unidades dedicadas ao atendimento de COVID-19 farão jus a gratificação
de 20% aplicada ao salário-base, conforme critérios a serem estabelecidos em regulamento específico.
***** Os profissionais médicos lotados em UTI de unidades dedicadas ao atendimento de COVID-19 farão jus
a gratificação de 50% aplicada ao salário-base, conforme critérios a serem estabelecidos em regulamento
específico.

Ano XXXIV • No 60 • Rio de Janeiro
Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55
Data: Quinta-feira, 4 de Junho de 2020 às 1:35:12
Código de Autenticação: 20309735

6.13 Os contratos de trabalho por tempo determinado serão regidos de acordo com os dispositivos da Lei
Municipal nº 1.978 de 26 de maio de 1993, regulamentada pelo Decreto Nº 12.577 de 20 de dezembro de 1993,
e alterações promovidas pelas Leis Municipais nº 3.365/2002, nº 6.146/2017 e nº 6.265/2017, a teor do comando
inserto no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988;
6.14 Os casos omissos ou não expressamente previstos neste Edital serão resolvidos pelo Núcleo de Gestão de
Pessoas da RIOSAÚDE, aplicando-se a estas situações as normas legais cabíveis.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.
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ANEXO I
DATA

2 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO:
2.1 O candidato deverá preencher o cadastro online de dados pessoais, disponível a partir de 03 ate 07/06/2020
no endereço eletrônico http://prefeitura.rio/rio-saude/processo-seletivo/ e acessar a página PROCESSOS
SELETIVOS ABERTOS.
2.2 O candidato deverá preencher corretamente todos os campos, incluindo os requisitos para a pontuação da
análise de currículo, definidos no Anexo II, que deverão ser comprovados com documentação na hipótese de
convocação para contratação.
2.3 A declaração fraudulenta ou deliberadamente enganosa implicará automaticamente na exclusão do candidato
do processo seletivo.
2.4 Após realizar a inscrição online, o candidato terá seu nome publicado, com a nota correspondente, no Diário
Oficial da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e poderá ser convocado para apresentar os documentos e
comprovar que atende às seguintes condições:
a) Ser brasileiro
b) 1 Foto 3X4 colorida e recente;
c) Carteira de Identidade e CPF (cópia);
d) Título de Eleitor (Com comprovante de votação na última eleição - cópia);
e) Se do sexo masculino: Certificado de Reservista (Dispensa de incorporação, Carta Patente ou Incorporação
de Reservista) (cópia);
f) Documento de Habilitação (Diploma e Carteira do Conselho - cópia);
g) Documentos comprobatórios dos títulos auto declarados durante inscrição on line;
h) Currículo, acompanhado da cópia da documentação comprobatória, conforme ANEXO II deste Edital;
i) O não cumprimento dessas exigências implica na eliminação do candidato, bem como o não atendimento da
pontuação mínima exigida no item 8.7 deste Edital.

EVENTO

04/06/2020

PUBLICAÇÃO DO EDITAL

04/06/2020

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES ON LINE

05/06/2020

PUBLICAÇÃO DA 1ª CONVOCAÇÃO NO SITE

Obs.: As convocações referentes a este edital serão realizadas continuamente e disponibilizadas no site www.
rio.rj.gov.br/riosaude, redes sociais da RIOSAÚDE, e posteriormente publicadas no Diário Oficial do Município
do Rio de Janeiro.
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
(*) EDITAL Nº 082/2020
REGULAMENTA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO
DETERMINADO PARA ATUAR NAS UNIDADES DE SAÚDE
GERIDAS PELA RIOSAUDE - EMPRESA PÚBLICA DE
SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A.
A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE, no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas pela legislação em vigor, e conforme autorização contida no processo administrativo nº 09-2000262018 faz saber que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação
de pessoal por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 e da Lei Municipal
nº 1.978, de 26 de maio de 1993, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 12.577 de 20 de dezembro de 1993,
e alterada pelas Leis Municipais nº 3.365/2002, nº 6.146/2017 e nº 6.265/2017, para atendimento de necessidade
temporária de excepcional interesse público, para atuar nas unidades geridas pela RioSaúde. O presente processo
será regido por este Edital e coordenado pelo Núcleo de Gestão de Pessoas da RIOSAÚDE.

3 - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:
3.1 As etapas do Cronograma que compõem o Processo Seletivo estão dispostas no ANEXO I do presente Edital
e deverão ser seguidas e acompanhadas pelos candidatos.
4 - DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO:
4.1. Após o cumprimento dos requisitos constantes no item 2. deste edital, o candidato deverá entregar toda
documentação exigida, em envelope identificado com o nome do candidato e a área a que concorre, no local,
período e horário estabelecido no ANEXO I.

Até o trânsito em julgado das diversas ações em curso, não serão aceitas inscrições de profissionais a
partir de 60 anos de idade, conforme definição do Ministério da Saúde.

5 - DA ESTRUTURA DO PROCESSO SELETIVO:
5.1 O Processo Seletivo compreende a Análise de Currículo mediante observância dos Critérios de Pontuação
dos Candidatos, definidos no ANEXO II deste Edital.
a) Da Análise de Currículo:
a.1) O candidato deverá entregar seu Currículo, em conformidade com os dados apresentados na etapa online (2.1);
a.2) Os Diplomas e/ou Certificados emitidos em língua estrangeira somente serão válidos se acompanhado de
tradução feita por Tradutor Juramentado;
a.3) Será atribuída nota zero ao candidato que deixar de apresentar documentação para a análise do Currículo;
a.4) O resultado da classificação será publicado no Diário Oficial da PCRJ, conforme cronograma do ANEXO I;
a.5) Caberá recurso uma única vez quanto ao resultado da classificação, devendo o recorrente dar entrada no
seu pedido diretamente na Rua Gago Coutinho, nº 52 - 5º andar, Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, conforme
cronograma no ANEXO I. O recurso deverá ser formulado por escrito e em petição devidamente fundamentada
e endereçada ao Núcleo de Gestão de Pessoas da RIOSAÚDE, que poderá rever sua posição;
a.6) O Resultado obtido, após avaliação dos recursos pelo Núcleo de Gestão de Pessoas da RIOSAÚDE, será
publicado no Diário Oficial da PCRJ, conforme cronograma do ANEXO I.
b) Dos Critérios de Pontuação:
b.1) Os critérios de pontuação da análise curricular estão definidos e obedecem ao disposto no ANEXO II deste Edital.

1 - VAGAS REMANESCENTES:
Cargo: Fisioterapeuta
I)Área de atuação:
Vagas
C/H
Salário
Fisioterapia
05
24
R$ 2.166,10 + 287,01
Requisitos obrigatórios:
Nível superior completo na área de atuação e registro no órgão fiscalizador da profissão - dentro da validade.
Mínimo de experiência de 1 ano na função.
Cargo: Nutricionista
II)Áreas de atuação:
Vagas
C/H
Salário
Nutrição
01
32,5h
R$ 2.933,26 + 388,66
Requisitos obrigatórios:
Mínimo de experiência de 1 ano na função.
Nível superior completo na área de atuação e registro no órgão fiscalizador da profissão - dentro da validade.

6 - DA VALIDADE:
6.1 O prazo de validade deste processo seletivo será de 1 ano a contar da data da homologação pela RIOSAÚDE,
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com os interesses e necessidades da RIOSAÚDE.

Cargo: Médicos
I)
Áreas de atuação:
Vagas
C/H
Clínica Médica(*)
06
*12h
Requisitos mínimos:
Mínimo de experiência de 1 ano na área de atuação.

Salário
R$ 3.895,50 + **516,15

7 - DA REMUNERAÇÃO:
7.1 O Salário base corresponderá à categoria relacionada no ANEXO I.
7.2. O Salário Base será acrescido dos adicionais legais, a saber:
a) Adicional de insalubridade, no percentual estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
b) Adicional noturno, no percentual e nas condições estabelecidas pela CLT.
7.3. O contratado terá direito aos seguintes benefícios:
7.3.1 Alimentação coletiva em refeitório na localidade da prestação dos serviços;
7.3.2 Auxílio Transporte, nos termos da Lei 7.418/85;

II) Áreas de atuação:
Vagas
C/H
CTI Adulto
15
*12h
Requisitos obrigatórios:
Mínimo de experiência de 2 anos na área de atuação.

Salário
R$ 3.895,50 + **516,15

8 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
8.1 Os candidatos participantes deste processo seletivo ficam submetidos ao cronograma estabelecido no
ANEXO I do presente Edital;
8.2 Não serão aceitas inscrições por procuração, nem documentos enviados via fax ou via postal, ou por outro
meio que não o estabelecido neste edital;
8.3 Em nenhuma hipótese haverá devolução de cópia de documentos apresentados para inscrição no processo;
8.4 Não caberá recurso contra o Resultado Final do Processo Seletivo;
8.5 Todo o processo referente à análise de Currículo estará a cargo do Núcleo de Gestão de Pessoas da
RIOSAÚDE;
8.6 Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios de desempate:
8.6.1 O candidato que tiver maior idade.
8.7 Será classificado o candidato que apresentar como resultado final um total de no mínimo 10 (dez) pontos;
8.8 Será desclassificado o candidato que obtiver resultado final inferior a 10 (dez) pontos, bem como aquele
que deixar de apresentar a documentação exigida no item 2 deste Edital.
8.9 A divulgação do Resultado Final ficará a cargo da RIOSAÚDE, e será disponibilizada através do Diário
Oficial da PCRJ;
8.10 A escala de serviço do contratado será estabelecida pela RIOSAÚDE, respeitando a carga horária definida
no item I;
8.11 Havendo desistência do candidato classificado e convocado para contratação serão observadas as prerrogativas do presente edital, sendo convocado o candidato subsequente;
8.12 É de inteira responsabilidade do candidato a atualização cadastral para o caso de convocação;
8.13 Em caso de Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas, a contratação está condicionada à
formal comprovação legal de Acumulação, bem como a compatibilidade da carga horária de trabalho;
8.13.1 A comprovação de Acumulação legal de cargos, empregos ou funções públicas é de inteira responsabilidade do candidato, não se responsabilizando a RIOSAÚDE por qualquer conduta ilegal por parte dos candidatos;
8.14 Os candidatos aprovados neste processo seletivo que no momento da convocação para contratação não
apresentarem o documento original referente à habilitação exigida no item 1 deste Edital, para ingresso no
cargo de acordo com a área de atuação pretendida, estará automaticamente eliminado, permitindo ao Núcleo de
Gestão de Pessoas convocar o candidato classificado que se encontre em posição subsequente;

III)Áreas de atuação:
Vagas
C/H
Intensivista Rotina
03
*30
Requisitos obrigatórios:
Mínimo de experiência de 2 anos na área de atuação.

Salário
R$ 9.738,75 + **1290,38

IV)Área de atuação:
Vagas
C/H
Obstetrícia
15
*12h
Requisitos mínimos:
Mínimo de experiência de 1 ano na área de atuação.

Salário
R$ 3.895,50 + **516,15

V)Áreas de atuação:
Vagas
C/H
Salário
Neonatologia
15
*12h
R$4.050,00 + **536,63
Requisitos obrigatórios:
Mínimo de experiência de 2 anos na área de atuação.
Residência, Título e Especialização ou Pós Graduação completa, na área de atuação.
* A carga horária poderá sofrer alteração dada à necessidade da empresa e a disponibilidade do profissional,
sendo o salário base acrescido na proporcionalidade da variação da carga horária (12h, 24h ou 36h).
** Esta parcela será paga a título provisório até que seja assinado o Acordo Coletivo de Trabalho da categoria
profissional.
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