
Unimed Cuiabá seleciona médicos psiquiatras para o Núcleo de Atenção 

Especializada em Saúde Mental 

 

A Unimed Cuiabá, por meio do Viver Bem, implantará como parte do programa Mente Saudável, o Núcleo 

de Atenção Especializada (NAE) – Mente Saudável, que será destinado aos beneficiários portadores de 

transtornos psiquiátricos graves. O cuidado será ofertado por uma equipe multidisciplinar composta por 

médico psiquiatra, psicólogo e assistente social, além de ampla rede prestadora de serviços (hospital, 

ambulatório, atendimento domiciliar e clínicas de psicologia) em um sistema integrado de atendimento aos 

beneficiários e seus familiares.  

Neste primeiro momento serão selecionados médicos psiquiatras, interessados em fazer parte da equipe. 

Etapas da Seleção  

A seleção possui três etapas: análise curricular, prova escrita e entrevista. As pré-inscrições de 

interessados já estão abertas e podem ser feitas por meio do formulário on-line até o dia 19 de julho. Em 

seguida, os pré-inscritos devem enviar o currículo para análise da equipe do Viver Bem pelo e-mail 

viver.bem@unimedcuiaba.coop.br. 

Após a análise curricular, os candidatos pré-selecionados farão a prova escrita e, em seguida, uma 

entrevista. Ambas as etapas serão realizadas no dia 22 de julho, das 08h às 10h, no 1º andar do Espaço 

Cuidar da Unimed Cuiabá. 

Objetivo Geral 

• Selecionar médicos psiquiatras cooperados ou não para compor a equipe multidisciplinar do 

Núcleo de Atenção Psicossocial em Saúde Mental. 

Pré-requisito 

• Ser médico psiquiatra devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina  (CRM-MT) 

como Psiquiatra.  

Cronograma 

 Pré-Inscrição 10/07/19 a 19/07/19 
• Formulário online  AQUI 

Período de envio do currículo 10/07/19 a 19/07/19 

• Deverá ser encaminhado para 

viver.bem@unimedcuiaba.coop.br 

mailto:viver.bem@unimedcuiaba.coop.br
http://unimed.me/1008jH


Prova escrita 
22/07/19 

 

• Horário: 08h às 10h 

• Local: Espaço Cuidar - Unimed Cuiabá 

• Endereço: Rua Barão de Melgaço, 2057, 1° 

andar – Viver Bem. 

Entrevista 22/07/19 

• Horário: 10h às 12h 

• Local: Espaço Cuidar - Unimed Cuiabá 

Vagas disponíveis 

NÚMERO DE VAGAS 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

MODALIDADE DE 

ATENDIMENTO 
SALÁRIO MENSAL 

1 20 horas Ambulatorial/Domiciliar R$ 14.134,58 

  

Observações: 

1. No caso de empate entre cooperado e não cooperado, os cooperados terão prioridade na vaga. 

Mais informações: 65 98126-0315 

                               

 


