
 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

 

ERRATA Nº 001/2020 DO EDITAL N.º 05/2020/SEAD/SES/ESPEP 

 

 

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA por meio da Secretaria de Estado da Saúde; de 

Estado da Administração; da Escola de Público do Estado da Paraíba e da Comissão do 

Processo Seletivo Simplificado, considerando o Decreto Legislativo Nº 88/2020 publicado no 

DOU de 20/03/2020, os Decretos nº 40.122, publicado no DOE-PB de 13/03/2020; Decreto nº 

40.136 publicado no DOE-PB de 22/03/2020 e o Decreto n° 40.217 de   02/05/2020 torna 

público o presente Edital de Credenciamento, em caráter emergencial, para compor um cadastro 

estadual de profissionais de nível superior e técnico da área da saúde e profissionais de nível 

médio e fundamental da área técnica/administrativa, visando atender as ações de enfrentamento 

ao novo Coronavírus (Covid-19). 

 

ONDE SE LÊ:  

 

2.4. A lista de candidatos credenciados será publicada conforme os critérios presentes no 

item 8 deste edital. 

 

3.4. As informações prestadas no formulário de inscrição online serão de inteira 

responsabilidade do (a) candidato (a), ficando a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba 

em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, no direito de excluir do credenciamento o 

candidato que não tiver preenchido de forma completa ou que não tenha apresentado os 

documentos comprobatórios de acordo com os itens 5 e 8, deste edital ou que apresentar 

informações inverídicas. 

 

3.5. As inscrições obedecerão às etapas constantes no item 11 do Cronograma previsto, 

neste edital. 

 

5.2. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 

b) Documentos comprobatórios, de acordo com o subitem 8.2; 

 

5.3. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA FUNÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO 

b) Documentos comprobatórios, de acordo com o subitem 8.3; 

 

5.4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO 

b) Documentos comprobatórios, de acordo com o subitem 8.4; 

5.5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA FUNÇÃO DE NÍVEL 

FUNDAMENTAL I 

b) Documentos comprobatórios, de acordo com o subitem 8.5; 

 



7. DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO; 

 

7.1. Os profissionais serão credenciados mediante comprovação da experiência 

profissional para cada área de atuação. 

 

LEIA-SE: 

 

2.4. A lista de candidatos credenciados será publicada conforme os critérios presentes no 

item 7 deste edital. 

 

3.4. As informações prestadas no formulário de inscrição online serão de inteira 

responsabilidade do (a) candidato (a), ficando a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba 

em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, no direito de excluir do credenciamento o 

candidato que não tiver preenchido de forma completa ou que não tenha apresentado os 

documentos comprobatórios de acordo com os itens 5 e 7, deste edital ou que apresentar 

informações inverídicas. 

 

3.5. As inscrições obedecerão às etapas constantes no item 10 do Cronograma previsto, 

neste edital. 

 

 

5.2. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA FUNÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 

b) Documentos comprobatórios, de acordo com o subitem 7.2; 

 

5.3. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA FUNÇÃO DE NÍVEL TÉCNICO 

b) Documentos comprobatórios, de acordo com o subitem 7.3; 

 

5.4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO 

b) Documentos comprobatórios, de acordo com o subitem 7.4; 

5.5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA FUNÇÃO DE NÍVEL 

FUNDAMENTAL I 

b) Documentos comprobatórios, de acordo com o subitem 7.5; 

 

7. DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. Os profissionais serão habilitados no credenciamento mediante comprovação da 

experiência profissional para cada área de atuação. 

 

 

João Pessoa, 03 de junho de 2020. 

 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

Ivanilda Matias Gentle – Presidente 

Maria das Graças Aquino Teixeira da Rocha – SEAD 

Lívia Menezes Borralho - SES 

Marlene Rodrigues da Silva – ESPEP 

Thamires de Lima Felipe Nunes – ESPEP 

Vânia Lúcia dos Santos Montenegro – ESPEP 
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