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EDITAL Nº 005/2018  

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

RETIFICAÇÃO 001 – EDITAL 005/2018 

 

O MUNICÍPIO DE CONQUISTA, neste ato representado pela 

Secretária Municipal de Saúde, VALDILENE ROCHA COSTA ALVES, no uso de suas 

atribuições legais, torna público a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2018, nos seguintes termos:   

 

 I – Com relação ao item 3: 

ONDE SE LÊ: 3 – CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO: 

 

3.1 – A classificação dos inscritos será o resultado da soma dos seguintes 

pontos: 

 

3.1.1 – Títulos: 

 
TÍTULOS 

AVALIADOS 
VALOR 

UNITÁRIO 

LIMITE DE 

PONTOS 

COMPROVAÇÃO 

Pós-Graduação na área 

saúde com carga 

horária de 360 horas 

05 (cinco) pontos 

por pós 

graduação 

10 (dez) 

pontos 

Fotocópias autenticadas de Diplomas ou 

Históricos Escolares ou certificados de curso 

de pós-graduação em nível de especialização 

lato sensu, com carga horária mínima de 360 

(trezentas e sessenta) horas, expedido por 

instituição oficialmente reconhecida pelo MEC 

ou Conselho Estadual ou Federal de Educação.  

Curso de formação na 

área de Saúde da 

Família com carga 

horária superior a 40 

horas.  

01(um) ponto 

por curso 

05 (cinco) 

pontos 

 

Fotocópias autenticadas de certificados de 

curso com carga horária mínima de 40 

(quarenta) horas, expedido por instituição 

oficialmente reconhecida pelo MEC ou 

Conselho Estadual ou Federal de Educação. 
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Experiência 

profissional na Rede 

Pública de Saúde, 

como médico. 

02 (dois) pontos 

por ano 

10 (dez) 

pontos 

Carteira Profissional e Previdência Social - 

CTPS, das folhas referentes aos dados do 

empregado e do(s) contrato(s) de trabalho 

existente(s), e/ou documento original de 

Certidão de Tempo de Serviço, devidamente 

assinada por representantes e em papel 

timbrado da instituição.  

Experiência 

profissional na área de 

Saúde como médico  

 

01 (um) ponto 

por ano 

05(cinco) 

pontos 

Carteira Profissional e Previdência Social - 

CTPS, das folhas referentes aos dados do 

empregado e do(s) contrato(s) de trabalho 

existente(s), e/ou documento original de 

Certidão de Tempo de Serviço, devidamente 

assinada por representantes e em papel 

timbrado da instituição. 

Cursos, Seminários e 

Similares 

01 (um) ponto 

para cada 20 

(vinte) horas 

100 (cem 

pontos) 

Certificados contendo carga horária, 

conteúdos e identificação da Instituição 

expedidora 

 

3.2 – Critérios de desempate: 

 

3.2.1 – maior tempo de experiência em saúde pública, 

3.2.2 – maior tempo de experiência na área saúde como médico,  

3.2.3 – maior idade. 

 
 

3.3 – Terminado o processo de análise da documentação, será divulgada a 

Classificação dos candidatos de acordo com o cargo pretendido, com o nome do 

candidato; os pontos obtidos em cada item; a soma final; e a classificação.  

 

3.4 – Esses resultados é que permitirão aos candidatos entrar com recurso caso 

se julguem prejudicados. 

 

LEIA-SE: 3 – CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO: 

 

3.1– A classificação dos inscritos será o resultado do somatório: 

 

3.1.1 – Títulos: 
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TÍTULOS 

AVALIADOS 
VALOR 

UNITÁRIO 

LIMITE DE 

PONTOS 

COMPROVAÇÃO 

Pós-Graduação na área 

saúde com carga 

horária de 360 horas 

05 (cinco) pontos 

por pós 

graduação 

10 (dez) 

pontos 

Fotocópias autenticadas de Diplomas ou 

Históricos Escolares ou certificados de curso 

de pós-graduação em nível de especialização 

lato sensu, com carga horária mínima de 360 

(trezentas e sessenta) horas, expedido por 

instituição oficialmente reconhecida pelo MEC 

ou Conselho Estadual ou Federal de Educação.  

Curso de formação na 

área de Saúde da 

Família com carga 

horária superior a 40 

horas.  

01(um) ponto 

por curso 

05 (cinco) 

pontos 

 

Fotocópias autenticadas de certificados de 

curso com carga horária mínima de 40 

(quarenta) horas, expedido por instituição 

oficialmente reconhecida pelo MEC ou 

Conselho Estadual ou Federal de Educação. 

Experiência 

profissional na Rede 

Pública de Saúde, 

como médico. 

02 (dois) pontos 

por ano 

10 (dez) 

pontos 

Carteira Profissional e Previdência Social - 

CTPS, das folhas referentes aos dados do 

empregado e do(s) contrato(s) de trabalho 

existente(s), e/ou documento original de 

Certidão de Tempo de Serviço, devidamente 

assinada por representantes e em papel 

timbrado da instituição.  

Experiência 

profissional na área de 

Saúde como médico  

 

01 (um) ponto 

por ano 

05(cinco) 

pontos 

Carteira Profissional e Previdência Social - 

CTPS, das folhas referentes aos dados do 

empregado e do(s) contrato(s) de trabalho 

existente(s), e/ou documento original de 

Certidão de Tempo de Serviço, devidamente 

assinada por representantes e em papel 

timbrado da instituição. 

Cursos, Seminários e 

Similares 

01 (um) ponto 

para cada 20 

(vinte) horas 

100 (cem 

pontos) 

Certificados contendo carga horária, 

conteúdos e identificação da Instituição 

expedidora 

 

3.1.2 – Entrevista – com valor de 10 pontos: realizada pela Secretária de Saúde, 

na entrevista serão avaliadas as competências do candidato, perfil 

profissional e disponibilidade, que serão realizadas no dia 27/08/2018, às 

9h00min, na Unidade Básica de Saúde – Emídio Pinheiro Dias, situada na 

Rua Harif Wazir, nº 950, Bairro Tura, Conquista – MG. 

 

3.2 – Critérios de desempate: 

 

3.2.1 – maior tempo de experiência em saúde pública, 

3.2.2 – maior tempo de experiência na área saúde como médico,  
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3.2.3 – maior idade. 

 
 

3.3 – Terminado o processo de análise da documentação, será divulgada a 

Classificação dos candidatos de acordo com o cargo pretendido, com o nome do 

candidato; os pontos obtidos em cada item; a soma final; e a classificação.  

 

3.4 – Esses resultados é que permitirão aos candidatos entrar com recurso caso 

se julguem prejudicados. 

 

Nada mais havendo a acrescentar ou retificar no aludido edital, encerra-se o presente 

termo. 

Publique-se. 

Conquista – MG, 21 de Agosto de 2018. 

 

VALDILENE ROCHA COSTA ALVES 

Secretária Municipal de Saúde 
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