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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021  

 

ANEXO IX 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS para suprir as necessidades 

da UPA JAÇANÃ e PS SANTANA. 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

ESPECIALIZADOS para suprir as necessidades da UPA JAÇANÃ e PS SANTANA. 

 

1. DO OBJETO 
Contratação de empresa que realize PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

ESPECIALIZADOS para suprir as necessidades da UPA JAÇANÃ e PRONTO 

SOCORRO DR. LAURO RIBAS BRAGA, conforme as especificações e condições deste 

instrumento, que passará a ser parte integrante do presente processo. 

 

2. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
Para a prestação dos serviços objeto da presente Concorrência Simplificada, o concorrente 

deverá levar em consideração: 

 

Fornecer todas as informações contidas no CAPÍTULO VI, Artigo 8º do Regimento 

Interno do Corpo Clínico das Unidades, a saber: 

 

"O médico deve atender aos seguintes requisitos básicos: 

§  Foto recente; 
§  Currículo atualizado ou Curriculum Lattes atualizado no último ano; 
§  Diploma de conclusão de Curso Superior em Medicina; 
§  Comprovante de registro perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo; 
§  Certidão negativa emitida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo; 
§  Certidão de regularidade de pagamento junto ao Conselho Regional de Medicina  
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§  Certificado de Residência Médica registrada no Conselho Regional de Medicina 
(CREMESP) e/ou Título de Especialista registrado na AMB; 
§  Cópia das habilitações e/ou especializações realizadas em sua área de atuação, 
quando aplicável; 

 

ATRIBUIÇÕES 

COORDENADOR MÉDICO 

Responsável por assessorar a direção da unidade nos assuntos referentes à sua área de 
atuação. Coordenar e supervisionar todas as atividades de assistência ao paciente. 
Conduzir reuniões periódicas de caráter educativo e técnico-administrativo, visando 
aprimorar a equipe. Estabelecer ordens e métodos de trabalho, normas ou rotinas, 
diretrizes e organização do serviço. Coordenar as atividades médicas, coordenar a 
elaboração de rotinas e protocolos de atendimento médico. Manter a equipe mínima 
obrigatória para o funcionamento da unidade a fim de garantir a segurança e qualidade 
dos processos assistenciais. Realizar as coberturas caso haja déficit na escala. 

Requisitos 
Ensino superior completo em medicina. Registro ativo no conselho de 
classe. Desejável residência ou título em clínica médica. Mínimo 05 anos 
de formação. Desejável experiência com gestão 

 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, 
valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde 
do paciente. Prestar assistência médica em ortopedia efetuando os procedimentos 
técnicos pertinentes à especialidade e executando tarefas afins visando a saúde e bem-
estar do paciente. Realizar solicitação de exames diagnósticos especializados 
relacionados a sua especialidade. Analisar e interpretar resultados de exames diversos 
para confirmar ou informar o diagnóstico. Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos 
relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina terapêutica. 
Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda 
que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu responsável legal. 
Manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o 
tratamento prescrito e a evolução da doença. Prestar atendimento em urgências clínicas e 
pacientes em observação, dentro de atividades afins. Elaborar pareceres relacionados à 
sua área de atuação. Cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e legislações 
pertinentes à área de atuação. Realizar atribuições de médico e demais atividades 
inerentes ao emprego.   

Requisitos 
Ensino superior completo em medicina. Registro ativo no conselho de 
classe. Residência em ortopedia. 
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MÉDICO PEDIATRA 

Prestar assistência médica específica às crianças até́ a adolescência, examinando-as e 
prescrevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar 
sua saúde. Atendimento através de plantões médicos hospitalares, realizar consultas e 
atendimentos médicos de pronto atendimento ou sala de emergência. Emitir diagnóstico e 
tratar pacientes prescrevendo a medicação adequada, aplicando recursos de medicina 
terapêutica para promover a saúde e bem-estar do paciente. Responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido 
solicitado ou consentido pelo paciente ou seu responsável legal. Participar de programas 
e serviços da unidade. Respeitar a ética médica. Guardar sigilo das atividades inerentes 
as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público. Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os 
procedimentos realizados e as decisões tomadas. Realizar contato com familiares de 
pacientes internados sempre que se fizer necessário. Elaborar relatórios de transferência 
do paciente, bem como a realizar as remoções/transferências para outras clínicas/hospitais 
quando se fizer necessário. Passar o plantão presencial, idealmente elaborando 
documento escrito das intercorrências atendidas, nos turnos específicos. Ser pontual.  
Executar outras tarefas da mesma natureza ou nivele de complexidade associadas ao seu 
cargo. Elaborar pareceres relacionados à sua área de atuação. Cumprir e fazer cumprir as 
normas, regulamentos e legislações pertinentes à área de atuação. Realizar atribuições de 
médico e demais atividades inerentes ao emprego.   

Requisitos 
Ensino superior completo em medicina. Registro ativo no conselho de 
classe. Residência em pediatria. 

 

MÉDICO PEDIATRA - DIARISTA 

Deve elaborar e supervisionar a condução do plano e planejamento diagnóstico e 
terapêutico dos pacientes internados, garantido a implantação e monitoração dos 
processos. Ser líder da assistência multiprofissional, sendo responsável pela 
horizontalidade dos cuidados, garantido dupla checagem dos processos e protocolos, 
otimizando assim a segurança e qualidade da assistência. Não pode acumular função de 
plantonista. Certificar-se da documentação do plano e planejamento terapêutico dos 
pacientes em evolução própria do médico diarista ou em conjunto com a evolução do 
plantonista. Revisar as prescrições médicas, garantindo a execução do plano e 
planejamento terapêuticos necessários para a segurança do paciente. Auxiliar 
procedimentos difíceis e/ou tecnicamente complexos sempre que necessário. Revisar e 
zelar pelo adequado preenchimento do prontuário do paciente, assim como de todos os 
procedimentos realizados e todas as decisões tomadas. Realizar visitas beira-leito 
médicas e multidisciplinares com discussão e programação conjunta de condutas e 
decisões do tratamento. Discutir com o médico coordenador da unidade as condutas e 
decisões do tratamento, bem como as pendências e dificuldades encontradas na condução 
dos casos sempre que necessário. Cumprir a missão de conduzir os pacientes de forma 
segura e com qualidade, por meio de assistência presencial, e também orientar e discutir 
de modo não presencial os casos e suas intercorrências com o médico plantonista ou com 
a coordenação da unidade conforme delineado pela coordenação médica, de forma a 
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garantir a supervisão das condutas e a horizontalidade na assistência, evitando 
descontinuidade na linha de cuidados. Decidir admissão e alta de pacientes, junto com os 
demais componentes da equipe. Certificar-se da execução de relatórios e pareceres de 
alta do paciente da unidade, inclusive da realização de contato médico com outras clínicas, 
necessário à saída do paciente. Realizar o contato com familiares de pacientes internados 
durante a visita em situações especiais. Elaborar relatórios de transferência do paciente, 
bem como a realizar as remoções/transferências para outras clínicas/hospitais quando se 
fizer necessário. Auxiliar o plantonista em suas funções em casos de sobrecarga de 
atribuições, se necessário. 

Requisitos 
Ensino superior completo em medicina. Registro ativo no conselho de 
classe. Residência em pediatria. 

 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

Coletar a história clínica do paciente e realizar exame físico. Formular hipóteses para o 
diagnóstico e diagnósticos diferenciais. Sugerir exames complementares pertinentes e a 
terapêutica mais indicada. Demonstrar conhecimentos sobre as doenças agudas que 
sejam prevalentes nas urgências e emergências, os diagnósticos diferenciais no que diz 
respeito às bases da Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Urologia e Coloproctologia, 
Cirurgia Geral, além dos aspectos importantes do controle clínico do paciente. Realizar o 
acesso venoso central, drenagem torácica, cricotireoidostomia, traqueostomia, 
paracentese e toracocentese. Demonstrar e aplicar o conhecimento no atendimento aos 
pacientes críticos na emergência e aos poli traumatizados. Demonstrar e aplicar os 
conhecimentos sobre a indicação e intepretação de exames de imagem com e sem 
contraste. Realizar o cuidado de feridas operatórias ou não, infecção cirúrgica e seu 
tratamento quando necessário. Realizar intervenções cirúrgicas compatíveis com o nível 
de complexidade do serviço, utilizando os recursos técnicos e materiais apropriados. 
Elaborar pareceres relacionados à sua área de atuação. Atender pacientes em observação 
e na unidade de emergência conforme necessidade. Elaborar relatórios de transferência 
do paciente, vem como realizar as remoções /transferências para outras clínicas/hospitais, 
quando se fizer necessário. Cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e legislações 
pertinentes à área de atuação. Realizar atribuições de médico e demais atividades 
inerentes ao emprego.   

Requisitos 
Ensino superior completo em medicina. Registro ativo no conselho de 
classe. Residência em cirurgia geral. 
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MÉDICO – CLÍNICO GERAL - EMERGENCISTA 

Atendimento através de plantões médicos hospitalares, realizar consultas e atendimentos 
médicos de pronto atendimento ou sala de emergência. Emitir diagnóstico e tratar 
pacientes prescrevendo a medicação adequada, aplicando recursos de medicina 
terapêutica para promover a saúde e bem-estar do paciente. Responsabilizar-se por 
qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido 
solicitado ou consentido pelo paciente ou seu responsável legal. Participar de programas 
e serviços da unidade. Respeitar a ética médica. Guardar sigilo das atividades inerentes 
as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou 
notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular 
andamento do serviço público. Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os 
procedimentos realizados e as decisões tomadas. Realizar contato com familiares de 
pacientes internados sempre que se fizer necessário e passar o boletim médico. Elaborar 
relatórios de alta e de transferência do paciente, bem como a realizar as 
remoções/transferências para outras clínicas/hospitais quando se fizer necessário. Passar 
o plantão presencial, idealmente elaborando documento escrito das intercorrências 
atendidas, nos turnos específicos. Ser pontual.  Executar outras tarefas da mesma 
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. Elaborar pareceres 
relacionados à sua área de atuação. Cumprir e fazer cumprir as normas, regulamentos e 
legislações pertinentes à área de atuação. Realizar atribuições de médico e demais 
atividades inerentes ao emprego.   

Requisitos 
Ensino superior completo em medicina. Registro ativo no conselho de 
classe. Desejável Residência em Clínica Médica. Desejável ACLS. 
Necessária experiência maior ou igual a 2 anos como emergencista. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL - DIARISTA 

Deve elaborar e supervisionar a condução do plano e planejamento diagnóstico e 
terapêutico dos pacientes internados, garantido a implantação e monitoração dos 
processos. Ser líder da assistência multiprofissional, sendo responsável pela 
horizontalidade dos cuidados, garantido dupla checagem dos processos e protocolos, 
otimizando assim a segurança e qualidade da assistência. Certificar-se da documentação 
do plano e planejamento terapêutico dos pacientes em evolução própria do médico diarista 
ou em conjunto com a evolução do plantonista. Revisar as prescrições médicas, garantindo 
a execução do plano e planejamento terapêuticos necessários para a segurança do 
paciente. Auxiliar procedimentos difíceis e/ou tecnicamente complexos sempre que 
necessário. Revisar e zelar pelo adequado preenchimento do prontuário do paciente, 
assim como de todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas. Realizar 
visitas beira-leito médicas e multidisciplinares com discussão e programação conjunta de 
condutas e decisões do tratamento. Discutir com o médico coordenador da unidade as 
condutas e decisões do tratamento, bem como as pendências e dificuldades encontradas 
na condução dos casos sempre que necessário. Cumprir a missão de conduzir os 
pacientes de forma segura e com qualidade, por meio de assistência presencial, e também 
orientar e discutir de modo não presencial os casos e suas intercorrências com o médico 
plantonista ou com a coordenação da unidade conforme delineado pela coordenação 
médica, de forma a garantir a supervisão das condutas e a horizontalidade na assistência, 
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evitando descontinuidade na linha de cuidados. Decidir admissão e alta de pacientes, junto 
com os demais componentes da equipe. Certificar-se da execução de relatórios e 
pareceres de alta do paciente da unidade, inclusive da realização de contato médico com 
outras clínicas, necessário à saída do paciente. Realizar o contato com familiares de 
pacientes internados durante a visita em situações especiais. Auxiliar o plantonista em 
suas funções em casos de sobrecarga de atribuições, se necessário. Elaborar relatórios 
de transferência do paciente, bem como realizar as remoções/transferências para outras 
clínicas/hospitais, quando se fizer necessário. 

Requisitos 
Ensino superior completo em medicina. Registro ativo no conselho de 
classe. Residência Médica em Clínica. Desejável ACLS. Necessária 
experiência maior ou igual a 2 anos como emergencista. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA – SOMENTE UPA JAÇANÃ  

Realizar avaliação clínica e psiquiátrica. Planejar, coordenar, executar e avaliar as 
atividades de assistência à saúde mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas 
especificas individuais e/ou grupais, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e 
reinserção social, de acordo com as necessidades. Prestar assistência às vítimas de 
violência em suas famílias. Emitir atestados e pareceres sobre as condições de saúde 
mental dos pacientes. Trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Participar 
de reuniões da unidade e outras sempre que convocado pelos superiores. Desenvolver 
e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram para promover a saúde das 
pessoas e de suas famílias. Participar de capacitações e treinamentos sempre que 
necessário ou que convocado pela gestão da unidade. Participar do acolhimento 
atendendo as intercorrências dos usuários. preencher adequadamente os prontuários e 
todos os instrumentos de coleta de dados da unidade. Realizar solicitação de exames 
diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade. Analisar e interpretar 
resultados de exames diversos, para confirmar ou informar o diagnóstico. Emitir 
diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias especificas, aplicando 
recursos de medicina terapêutica. Manter registros dos pacientes, examinando-os, 
anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença. 
Elaborar pareceres relacionados à sua área de atuação. Elaborar relatórios de alta ou 
transferência do paciente, bem como realizas as remoções / transferências para outras 
clínicas/hospitais, quando se fizer necessário. Cumprir e fazer cumprir as normas, 
regulamentos e legislações pertinentes à área de atuação. Realizar atribuições de médico 
e demais atividades inerentes ao emprego.   

 

Requisitos 
Ensino superior completo em medicina. Registro ativo no conselho de 
classe. Residência ou título em psiquiatria. 
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3. QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE LEITOS 
 

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - JAÇANÃ 

LEITOS 

EMERGÊNCIA 
ADULTO 

EMERGÊNCIA 
PEDIÁTRICA 

OBSERTVAÇÃO 
PEDIÁTRICA 

OBSERVAÇÃO 
ADULTO 

ISOLAMENTO 

06 01 06 16 04 

 

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - DR. LAURO RIBAS BRAGA 

LEITOS 

EMERGÊNCIA 
ADULTO 

EMERGÊNCIA 
PEDIÁTRICA 

OBSERVAÇÃO 
PEDIÁTRICA 

OBSERVAÇÃO 
ADULTO 

ISOLAMENTO 

06 01 06 17 01 

 

4. QUADRO DE DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MÉDICOS 
 

4.1 UPA JAÇANÃ 

 

 

PEDIATRIA – UPA JAÇANA 

DIMENSIONAMENTO 
CARGA HORÁRIA POR 

TURNO 
FREQUÊNCIA 

2 Pediatras Diurnos 12 horas Diariamente 

3 Pediatras Noturnos 12 horas Segunda à sexta e 
domingos 

2 Pediatras Noturno 12 horas  sábados  

1 Pediatra Intermediário 12 horas (10:00 às 
22:00) 

Diariamente 

1 Diarista 08 horas Segunda a Sexta 

CÍNICA MÉDICA – UPA JAÇANA 

DIMENSIONAMENTO 
CARGA HORÁRIA POR 

TURNO 
FREQUÊNCIA 

4 Emergencistas – Diurno 12 horas Diariamente 

4 Emergencistas – Noturno 12 horas Diariamente 

2 Diaristas - horário a combinar 
sendo um no período matutino e 
outro no vespertino 

 
04 horas cada 

 
Segunda à Sexta 

1 Emergencista Intermediário 12 horas (10:00-22:00) Diariamente 
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ESPECIALIDADES – UPA JAÇANA 

DIMENSIONAMENTO 
CARGA HORÁRIA POR 

TURNO 
FREQUÊNCIA 

1 Ortopedista Diurno 12 horas Diariamente 

1 Ortopedista Noturno 12 horas Diariamente 

1 Cirurgião Geral Diurno 12 horas Diariamente 

1 Cirurgião Geral Noturno 12 horas Diariamente 

1 Psiquiatra Diurno 12 horas Diariamente 

1 Psiquiatra Noturno 12 horas Diariamente 

 

4.2 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - DR. LAURO RIBAS BRAGA 

 

 

PEDIATRIA – PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. LAURO RIBAS BRAGA 

DIMENSIONAMENTO 
CARGA HORÁRIA POR 

TURNO 
FREQUÊNCIA 

2 Pediatras Diurnos 12 horas Diariamente 

2 Pediatras Noturno 12 horas Diariamente 

   

ESPECIALIDADES – PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. LAURO RIBAS BRAGA 

DIMENSIONAMENTO 
CARGA HORÁRIA POR 

TURNO 
FREQUÊNCIA 

1 Ortopedista Diurno 12 horas Diariamente 

1 Ortopedista Noturno 12 horas Diariamente 

1 Cirurgião Geral Diurno 12 horas Diariamente 

1 Cirurgião Geral Noturno 12 horas Diariamente 

 

 

CÍNICA MÉDICA – PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. LAURO RIBAS BRAGA 

DIMENSIONAMENTO 
CARGA HORÁRIA POR 

TURNO 
FREQUÊNCIA 

2 Emergencistas – Diurno 12 horas Segunda a Sexta 

3 Emergencistas – Diurno 12 horas Sábados e Domingos 

3 Emergencistas – Noturno 12 horas Diariamente 

2 Diaristas - horário a combinar 
sendo um no período matutino e 
outro no vespertino 

06 horas cada Segunda à Sexta 

1 Emergencista Intermediário 12 horas (10:00-22:00) Diariamente 
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4.3 DOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

UNIDADE ENDEREÇO TELEFONE HORÁRIO DE FUNC 

UPA JAÇANÃ 
Rua Ester Elisa, S/N– Vila 

Nilo – CEP 02278-040 

(11)   

22431669 | 

22489910 |  

22489911 

Seg. a Seg.  

24 horas 

PRONTO 

SOCOCRRO 

MUNICIPAL - DR. 

LAURO RIBAS 

BRAGA 

Rua Voluntários da Pátria, 

943 

(11) 

22232900 

Seg. a Seg.  

24 horas 

 

 


