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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2021 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

 

A Prefeitura do Município de Indaiatuba, através do Instituto de Educação e 

Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna pública a Retificação nº 01 do Edital de 

Abertura nº 01/2021. 

 

1. DAS ALTERAÇÕES 

 

1.1. Na Tabela I, do item 1.3. do Edital de Abertura, no tocante aos cargos 203, 204, 206, 

301, 302, 305, 407, 408, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 

424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 e 435, leia-se como segue e não 

como constou: 

 

 

Cód. Cargo 

 
Vagas Ampla 
Concorrência 

Multiplicador 
Vagas para 
Cadastro 
Reserva 

Aprovados e 
Habilitados 

para Cadastro 
Reserva 

Vagas 
PCD 

Salário Inicial e 
Carga Horária 

Semanal 

Requisitos Mínimos 
Exigidos 

Prova de 
Aptidão 
Prática 

Período 
de 

Aplicação 

Valor das 
Inscrições 

203 Agente de Serviços de 
Saúde 05 03 15 

5% das 
vagas 

abertas 

R$ 1.709,40+ 
20% da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

40h 

Ensino Médio Não X R$ 55,00 

204 Agente Fiscal 
Sanitário 

02 03 06 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 2.331,00 + 
20% da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

40 h 

Ensino Médio com 
CNH categoria A e B 
sem restrição para 

atividade 
remunerada 

Não Y R$ 55,00 

206 Auxiliar de Saúde 
Bucal 02 05 10 

5% das 
vagas 

abertas 

R$ 1.709,40+ 
20% da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

36h em regime 
de escala 

Ensino Médio e 
curso especifico com 

registro no CRO 
Não X R$ 55,00 
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301 Técnico em Análises 
Clínicas 01 02 02 

5% das 
vagas 

abertas 

R$ 2.331,00 + 
20% da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

36h em regime 
de escala 

Ensino Médio e 
Curso técnico em 

análises clínicas, ou 
em Laboratório 

(Citologia Oncótica, 
Patologia Clínica, 

Anatomia 
Patológica, 

Bioquímica) e 
registro no 

respectivo conselho. 

Não Y R$ 55,00 

302 Técnico em 
Enfermagem 10 10 100 

5% das 
vagas 

abertas 

R$ 2.331,00 + 
20% da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

36h em regime 
de escala 

Ensino Médio e 
Curso Técnico de 

Enfermagem e 
Registro no COREN 

Não X R$ 55,00 

305 Técnico em Radiologia 02 05 10 
5% das 
vagas 

abertas 

$ 2.331,00 + 
40% da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

24h em regime 
de escala 

 
 

Ensino Médio com 
Curso Técnico em 

Radiologia e registro 
no CRTR 

Não X R$ 55,00 

407 
Dentista – 

Especialidade 
Estomatologista 

01 02 02 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 9.241,12 + 
20% da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

20, 30 ou 40h 
conforme 
demanda 

 
 

Ensino Superior em 
Odontologia e título 
de Especialidade na 
área e registro no 

CRO 

Não X R$ 83,00 

408 
Dentista – 

Especialidade Odonto 
pediatria 

02 02 04 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 9.241,12 + 
20% da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

20, 30 ou 40h 
conforme 
demanda 

 
 

Ensino Superior em 
Odontologia e título 
de Especialidade na 
área e registro no 

CRO 

Não X R$ 83,00 

409 Dentista – Plantonista 04 02 08 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 621,60 por 
plantão + 20% 

da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

12 horas regime 
de plantão e 
mínimo de 4 

plantões mensais 
 

Ensino Superior em 
Odontologia e 

registro no CRO 
Não Y R$ 83,00 
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410 Enfermeiro da Família 02 05 10 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 6.446,22 + 
20% da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

40h 

Ensino Superior em 
Enfermagem e 

registro no COREN 
Não X R$ 83,00 

414 
Médico – 

Especialidade 
Cabeça e Pescoço 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

415 
Médico – 

Especialidade 
Cardiologista 

04 03 12 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

416 
Médico – 

Especialidade 
Cirurgião Torácico 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

 
 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

417 
Médico – 

Especialidade 
Gastroenterologista 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

 
 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

418 

Médico – 
Especialidade 

Ginecologia – Atenção 
Básica 

04 04 16 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não Y R$ 83,00 



4 
 

Segurança do 
Trabalho 

30h 
 
 

419 

Médico – 
Especialidade 

Ginecologia – Atenção 
Especializada 

03 03 09 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

420 
Médico – 

Especialidade 
Hematologista 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

421 
Médico – 

Especialidade 
Hepatologista 

01 03 03 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

422 
Médico – 

Especialidade 
Infectologista 

02 05 10 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

423 
Médico – 

Especialidade 
Mastologista 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

424 
Médico – 

Especialidade 
Neurocirurgião clínico 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não Y R$ 83,00 
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Trabalho 
jornada Variável 

05 - 30h 
conforme 
demanda 

 

425 
Médico – 

Especialidade 
Neurologista 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não Y R$ 83,00 

426 
Médico – 

Especialidade 
Neuropediatria 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

427 
Médico – 

Especialidade 
Oncologista 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

428 
Médico – 

Especialidade 
Otorrinolaringologista 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

429 
Médico – 

Especialidade 
Pediatria 

04 03 12 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

430 
Médico – 

Especialidade 
Pneumopediatra 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 
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validação da 
Segurança do 

Trabalho 
jornada Variável 

05 - 30h 
conforme 
demanda 

431 
Médico – 

Especialidade 
Reumatologista 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

432 
Médico – 

Especialidade 
Urologista 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

433 
Médico – 

Especialidade 
Vascular 

01 05 05 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 75,63 por 
hora + 20% da 

menor referência 
de vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

jornada Variável 
05 - 30h 
conforme 
demanda 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

434 
Médico Plantonista 

Especialidade 
Necropsia 

01 02 02 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 1.243,20 por 
plantão + 20% 

da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

12 horas regime 
de plantão e 
mínimo de 4 

plantões mensais 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não X R$ 83,00 

435 
Médico Plantonista 

Especialidade 
Pediatria 

03 05 15 
5% das 
vagas 

abertas 

R$ 1.243,20 por 
plantão + 20% 

da menor 
referência de 

vencimento da 
prefeitura como 
gratificação por 

insalubridade em 
conformidade 
com o local de 

trabalho e 
validação da 

Segurança do 
Trabalho 

12 horas regime 
de plantão e 
mínimo de 4 

plantões mensais 

Ensino Superior em 
medicina com 

especialização na 
área e registro no 

CRM 

Não Y R$ 83,00 
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2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

2.1. Permanecem inalterados os demais itens e disposições do Edital de Abertura 01/2021. 

 

Indaiatuba, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

NILSON ALCIDES GASPAR 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA 


