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Prefeitura vai contratar médicos
Contratos vão durar pelo menos seis meses
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O déficit de médicos é um dos maiores gargalos do sistema de saúde
pública em todo o país. Em Betim, a situação não é diferente. Com o
intuito de melhorar a assistência e o atendimento em toda a rede
municipal, que atualmente conta com a atuação de 650 médicos, a
Secretaria Municipal de Saúde divulgou a abertura de um processo
seletivo para contratar 300 profissionais, das mais diversas
especialidades, para atuar na atenção básica, secundária, de urgência,

Déficit de médicos é um dos grandes problemas da saúde

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.
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O túmulo da verdade

(http://www.otempo.com.br
/opini
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emergência e de alta complexidade da cidade. 

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Guilherme Carvalho,
o contrato terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado por
igual período. “Esses profissionais irão integrar as equipes para
melhorar e otimizar o atendimento nas unidades de saúde”, afirmou. 

Para a dona de casa Clara Silva, 45, contratar novos médicos
realmente é essencial para melhorar o atendimento na rede pública
da cidade. 

“Além de já ter poucos médicos, no posto perto da minha casa
existem alguns profissionais que ainda faltam. Não acontece nada
com eles e, no fim, quem fica na mão é a população. Acho muito
importante chamarem outros profissionais para ajudar no
atendimento”, ressaltou. 

 

Passo a passo

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar a
ficha e o currículo em formato PDF para o e-mail
recrutamento.saude@betim.mg.gov.br. O processo seletivo terá a
duração de 12 meses, contados a partir da data de publicação. 

A seleção será constituída por uma única fase de análise de currículo,
que deve conter tempo exato de experiência em cada local informado
e carga horária dos cursos e eventos técnico-científicos realizados. Os
candidatos classificados que não forem convocados ficarão
cadastrados durante o prazo de validade do processo. O edital
completo pode ser acessado no “Órgão Oficial” do dia 26 de janeiro,
publicado no portal da prefeitura no endereço eletônico
www.betim.mg.gov.br/orgaooficial. 

 

PROUNI - Últimos Dias

Preencha o formulário para candidatar-se a Bolsas de 50%
a 100% pelo PROUNI!
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Mais notícias (ultimas)

TRÂNSITO

17/03/2017 14:56
Aumenta o congestionamento
no Anel Rodoviário, altura do
Aeroporto Carlos Prates,
sentido Vitória. Há dois
caminhões com defeito no
trecho. Fila chega à Av.
Amazonas.

17/03/2017 14:39
Trânsito intenso na Av. Raja
Gabaglia, altura do Hospital
Madre Teresa, sentido Centro.
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17/03/2017 14:15
Tráfego carregado na Av. Barão
Homem de Melo com Av. Silva
Lobo, sentido Calafate.
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