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PROCESSO SELETIVO 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
N.◦ 001/2012 - FUAM 

 
O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da Fundação de 

Dermatologia Tropical e Venereologia “Alfredo da Matta” torna pública a abertura do 

Processo Seletivo Simplificado, para o preenchimento de 01 (uma) vaga de Médico 
Oftalmologista, visando a contratação em caráter temporário, de acordo com o que dispõe 

a Constituição Federal, Constituição do Estado do Amazonas e a Lei n.◦ 2.607, de 28 de 

junho de 2000 e suas alterações, especificamente o disposto na última parte do inciso I do 

Artigo 2◦, sob o Regime de Direito Administrativo, em conformidade com autorização 

Governamental no Processo n.◦ 3780/2012-Casa Civil. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Comissão, 

composta por três servidores, designada por meio de Portaria pelo Presidente da 

Fundação. 

1.2 O Processo Seletivo Simplificado consistirá na análise de currículos dos 

candidatos pela Comissão, conforme critérios definidos neste Edital. 

1.3 O prazo do Processo Seletivo Simplificado corresponderá ao período em que 

perdurar a respectiva causa motivadora. 

2. CARGO, VAGA, GRUPO OCUPACONAL 

2.1 O Processo Seletivo Simplificado servirá para a realização da seleção de 01 

(um) Médico Oftalmologista, que ocupará vaga existente no Grupo Ocupacional de 

Profissionais de Nível Superior, e a classificação de mais um; 

3. QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA 

3.1 O candidato deverá possuir as seguintes qualificações: Graduação em 

medicina; Registro no Conselho Regional de Medicina; Especialização em oftalmologia; 

Especialização em plástica ocular e vias lacrimais. 

4. REGIME E CARGA HORÁRIA 

4.1 – O cargo será preenchido sob o Regime de Direito Administrativo, com a 

carga horária máxima de 20 horas semanais. 

5. REMUNERAÇÃO 

5.1 – A remuneração será de R$ 5.199,76 (cinco mil, cento e noventa e nove reais 

e setenta e seis centavos), conforme discriminação abaixo: 

Vencimento Gratificação Risco de Vida Remuneração 

1.421,01 3.494,55 284,20 5.199,76 

 
6. INSCRIÇÕES  
6.1 As inscrições serão efetivadas através da entrega do currículo, contendo a 

apresentação dos documentos comprobatórios da qualificação necessária, e do formulário 
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de inscrição devidamente assinado pelo candidato, em envelope lacrado e identificado 

como “PS FUAM - Oftalmologia”. 

6.2 O formulário de inscrição será disponibilizado para download no site 

www.fuam.am.gov.br.  

6.3 A documentação constante nos item 6.1 deverá ser entregue no setor de 

protocolo da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia “Alfredo da Matta”, no 

endereço: Rua Codajás n.◦ 24, Cachoeirinha 

6.4 Período e Horário: do dia 06/08/2012 à 07/08/2012, das 09:00h às 12:00h e 

das 14:00h às 16:00h. 

6.5 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e tácita aceitação 

das presentes instruções e normas estabelecidas neste edital. 

6.6 As inscrições serão gratuitas. 

7. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

7.1 Será assegurado aos portadores de deficiência o direito de participação no 

presente processo seletivo, devendo os mesmos, além do cumprimento do item 6.1, 

entregar o atestado médico ou outro documento hábil (inclusive subscrito pelo próprio 

candidato), que ateste a deficiência da qual é portador. 

7.2 A não apresentação de todos os itens constantes no item 7.1 invalidará a 

inscrição do candidato no processo seletivo. 

8. AVALIAÇÃO CURRICULAR 
8.1 Nos dias 08/08/2012 a 09/08/2012, a Comissão deverá proceder a análise dos 

currículos, compreendendo a verificação da comprovação da qualificação necessária dos 

candidatos e experiência profissional; 

8.2 Nenhum título receberá dupla valoração. 

8.3 A experiência profissional deverá ser comprovada por meio de declaração ou 

outro documento legal de instituição pública ou privada que demonstre a atuação em 

plástica ocular e vias lacrimais decorrentes de seqüelas da hanseníase. 

8.4 A classificação final dos candidatos será obtida pela habilitação dos 

documentos comprobatórios da qualificação necessária, exigidos no item 3.1 do presente 

Edital, e pela soma do ponto atribuído a cada ano de experiência apresentado na forma do 

item 8.3. 

Especificação Pontuação 
Máxima 

Declaração de instituição pública ou privada que comprove a atuação 

em plástica ocular e vias lacrimais decorrentes de seqüelas da 

hanseníase (1 ponto para cada ano completo de atuação). 

 

05 

 

8.5  A classificação final dos candidatos apontará 01 (um) candidato aprovado e 01 

(um) candidato classificado. 

8.6 a classificação não gera o direito à contratação, ficando reservado à Fundação 

de Dermatologia Tropical e Venereologia “Alfredo da Matta” o direito de aproveitamento 

deste conforme critérios de necessidade e conveniência. 
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1 Na hipótese de igualdade de pontos, o critério de desempate será: 

9.2 A maior idade. 
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10. DOS RECURSOS 

10.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado da seleção 

deverá entregá-lo, em envelope lacrado, identificado com o título “RECURSO”, no setor de 

protocolo da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia “Alfredo da Matta”, no 

endereço: Rua Codajás n.◦ 24, Cachoeirinha. 

10.2 Data e Horário: dia 13/08/2012, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 

16:00h. 

10.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 

intempestivo não será protocolado na Instituição.  

10.4 Todos os recursos protocolados na Fundação “Alfredo da Matta” serão 

analisados e as possíveis alterações de pontuação serão divulgadas no endereço eletrônico 

www.fuam.am.gov.br quando da divulgação do resultado definitivo. Não serão 

encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  

10.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, 

fora do prazo.  

10.6 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou 

recurso do resultado oficial definitivo.  

11. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
11.1 O resultado parcial do processo seletivo será divulgado no site 

www.fuam.am.gov.br no dia 10/08/2012. 

11.2 O resultado final do processo seletivo será homologado pela Fundação 

“Alfredo da Matta”, publicado no Diário Oficial do Estado e divulgado no site 

www.fuam.am.gov.br no dia 14/08/2012. 

12. CONTRATAÇÃO 

12.1 Após a publicação do resultado final, o candidato aprovado terá o prazo de 

cinco dias úteis a contar da publicação para apresentar-se na Gerência de Gestão de 

Pessoas da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia “Alfredo da Matta”, no 

endereço: Rua Codajás n.◦ 24, Cachoeirinha, no horário de 09:00 às 12:00 horas e das 

14:00 as 16:00 horas, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou 

particular de mandato, apresentando em ambos os casos, os seguintes documentos 

pessoais e suas cópias: 

a) Carteira de Identidade; 

b) CPF; 

c) Título de Eleitor; 

d) Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (para sexo masculino); 

e) Comprovante de Residência (água ou telefone); 

f) Comprovante de PIS/PASEP; 

g) Registro no Conselho de Classe Profissional (carteira); 

h) Comprovante de Quitação com o Conselho de Classe Profissional do ano de 2012; 

i) Exames médicos pré-admissionais com atestado de exame de sanidade e 

capacidade física que será validado pela Junta Médica do Estado; 

j) Visto de Permanência no País (se estrangeiro); 

k) Cartão do Banco Bradesco (se possuir conta); 
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l) 02 fotos 3x4. 

12.2 Os documentos serão autenticados no ato da entrega. 

 

13. PRAZO DO CONTRATO 

13.1 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ocorrer prorrogações 

por necessidade da Instituição. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 O candidato aprovado que desistir espontaneamente ou for dispensado por 

conveniência da Administração, será substituído pelo candidato classificado. 

14.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

 

Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia “Alfredo da Matta”, em Manaus, 26 de 

julho de 2012 

 

 

Carlos Alberto Chirano Rodrigues 

Diretor-Presidente 

 

 

 

Anexo I 

CRONOGRAMA DE EVENTOS 

 

DATA EVENTO 

06 a 07/08/2012 Período de Inscrição 

08 a 09/08/2012 Avaliação curricular 

10/08/2012 Divulgação do resultado parcial 

13/08/2012 Interposição de recursos 

14/08/2012 Divulgação do Resultado final do Processo Seletivo na página web da Fundação 

“Alfredo da Matta”e publicação no Diário Oficial do Estado. 

21/08/2012 Prazo final para entrega de documentação na FUAM 

 

 


