Unimed Rondonópolis - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
Edital de Publicidade Para Contratação de Portador de Necessidade Especial
DECRETO No 3.298, de 20 de dezembro de 1999

Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda torna público a quem
interessar possa que está contratando profissional portador de necessidade especial:
Vagas: 02

Remuneração: Salário base R$783,00 (setecentos e oitenta e três reais) sendo compatível a
carga horária de 44hs semanais, observada a redução de jornada/remuneração de acordo com à
deficiência no ato da contratação, juntamente com os seguintes benefícios:

• Ticket de alimentação;
• Seguro de vida;
• Após período de experiência (90 dias) plano de saúde;
Prazo para apresentação do “Curriculum Vitae”: Até 27/12/2013

Documentos a apresentar:
a) Encaminhar, juntamente com as demais documentações, laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório), emitido em, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data de publicação
do Edital de abertura, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem
como a provável causa da deficiência.
b) O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e demais
documentos, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
c) O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) não será devolvido, assim como não
serão fornecidas cópias desse documento.
d) A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de
pessoa com deficiência a Unimed Rondonópolis entrará em contato pelo telefone indicado no
curriculum.
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e) A inobservância do disposto nesta cláusula acarretará a perda do direito ao pleito das vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.

Como inscrever no processo: A primeira etapa o interessado deve enviar os documentos
(Curriculum Vitae atualizado detalhando a formação e os cursos realizados, Certidão Negativa civil
e criminal), para a cooperativa até a data acima determinada podendo ser protocolado na sede da
Unimed localizada na Rua Barão do Rio Branco nº 933, Centro de Rondonópolis-MT ou
eletronicamente pelo email edital@unimedrondonopolis.com.br.

Depois da avaliação dos documentos enviados, a Unimed Rondonópolis entrará em contato com
os candidatos que prosseguirão para a próxima etapa, que consiste em uma entrevista qualificada
podendo haver também dinâmica em grupos.

Atenciosamente

Rondonópolis, MT, 16 de Dezembro de 2013.

Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico
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