
 

 

 

GOVERNO DA PARAÍBA 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA 

CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAÍBA  

 

ERRATA DO EDITAL 006/ 2020 DO CEFOR-RH/PB 

  

 

Onde se lê 

2.1 As inscrições acontecerão online, das 08h do dia 29 de julho de 2020 até às 18h do dia 16 de 

agosto de 2020, conforme orientações específicas neste edital.  

 

Leia-se 

2.1 As inscrições acontecerão online, das 08h do dia 01 de agosto de 2020 até às 18h do dia 16 de 

agosto de 2020, conforme orientações específicas neste edital.  

 

 

Onde se lê 

 

8.1 O processo de seleção ocorrerá conforme cronograma do quadro abaixo: 

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 31/07/2020 a 16/08/2020 

Homologação das Inscrições 17/08/2020 

Recurso à homologação das Inscrições 18/08/2020 

Homologação final das inscrições 19/08/2020 

Entrevistas 20/08/2020 

Resultado parcial 21/08/2020 

Recursos ao resultado parcial 22 a 24/08/2020 

Resultado final 25/08/2020 

 

Leia-se  

8.1 O processo de seleção ocorrerá conforme cronograma do quadro abaixo: 

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 01/08/2020 a 16/08/2020 

Homologação das Inscrições 17/08/2020 

Recurso à homologação das Inscrições 18/08/2020 

Homologação final das inscrições 19/08/2020 

Entrevistas 20/08/2020 

Resultado parcial 21/08/2020 

Recursos ao resultado parcial 22 a 24/08/2020 

Resultado final 25/08/2020 

 

 

 

 



Onde se lê 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os comunicados 

referentes a este Processo Seletivo Simplificado no site da Secretaria de Estado da Saúde 

(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes) e no blog do CEFOR-RH/PB 

(https://ceforpb.wordpress.com/). 

9.2 O CEFOR-RH/PB não se responsabilizará por informações que não estejam vinculadas aos sites 

citados e/ou eventualmente sejam prestadas por telefone ou qualquer outro meio de comunicação 

não oficial. 

9.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 

9.4 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de 

outro Edital. 

9.5 O aprovado terá que atender às exigências especificadas nas atribuições da função pretendida, 

de acordo com o ANEXO II. 

9.6 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos para a contratação até a data da 

assinatura do contrato ou a prática de falsidade ideológica em prova documental, acarretarão 

cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação no respectivo Processo Seletivo 

Simplificado e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados pelo CEFOR-RH/PB, ainda 

que já tenha sido publicado o Edital de Homologação do Resultado Final, sem prejuízo das sanções 

legais cabíveis. 

9.7 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 

classificação ou pontuação de candidatos, valendo, para tal fim, a publicação do resultado final e 

homologação em DOE. 

9.8 O CEFOR-RH/PB reserva-se ao direito de realizar outro processo seletivo caso os inscritos não 

atendam aos requisitos técnicos e pedagógicos inerentes à execução do curso. 

 

Leia-se 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os comunicados 

referentes a este Processo Seletivo Simplificado no site da Secretaria de Estado da Saúde 

(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes) e no blog do CEFOR-RH/PB 

(https://ceforpb.wordpress.com/). 

9.2 O CEFOR-RH/PB não se responsabilizará por informações que não estejam vinculadas aos sites 

citados e/ou eventualmente sejam prestadas por telefone ou qualquer outro meio de comunicação 

não oficial. 

9.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 

9.4 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de 

outro Edital. 

9.5 O aprovado terá que atender às exigências especificadas nas atribuições da função pretendida, 

de acordo com o ANEXO II. 

9.6 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos para a contratação até a data da 

assinatura do contrato ou a prática de falsidade ideológica em prova documental, acarretarão 

cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação no respectivo Processo Seletivo 

https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes
https://ceforpb.wordpress.com/
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes
https://ceforpb.wordpress.com/


Simplificado e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados pelo CEFOR-RH/PB, ainda 

que já tenha sido publicado o Edital de Homologação do Resultado Final, sem prejuízo das sanções 

legais cabíveis. 

9.7 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 

classificação ou pontuação de candidatos, valendo, para tal fim, a publicação do resultado final e 

homologação em DOE. 

9.8 O CEFOR-RH/PB reserva-se ao direito de realizar outro processo seletivo caso os inscritos não 

atendam aos requisitos técnicos e pedagógicos inerentes à execução do curso. 

9.9 Os locais de trabalho relacionados aos Preceptores dos Programas de Residência Médica serão 

de acordo com o local sede de cada programa de residência. 

9.10 O local de trabalho relacionado ao Apoio Pedagógico e Técnico à Gestão dos Programas de 

Residência em Saúde e à Coordenação dos Apoiadores Institucionais da Gestão será a sede do 

CEFOR-RH/PB. 

9.11 O local de trabalho, relacionado ao cadastro reserva para os cargos de Apoiadores 

Institucionais da Gestão e Apoiadores Regionais da Gestão,  caso haja vagas  e o candidato seja 

convocado,  será de acordo com o local indicado no momento da inscrição. Sendo de 

responsabilidade do candidato marcar corretamente. 



Onde se lê 

ANEXO I 

CARGO, NÍVEL, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E VALOR DA BOLSA 

 

CARGO NIVEL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VALOR DA 

BOLSA (R$) 

ESCOLARIDADE 

MÍNIMA EXIGIDA 

QUANTIDADE 

DE VAGAS POR 

ESPECIALIDADE 

QUANTIDADE 

TOTAL DE 

VAGAS POR 

CARGO 

VAGAS PCD 

Preceptores dos 

Programas de 

Residência 

Médica 

I 12h 1.250,00 

Residência Médica em 

Área Básica de Cirurgia, 

Cirurgia Geral, 

Experiência em 

Preceptoria na área do 

programa. 

4 

20 2 

Residência Médica em 

Clínica Médica. 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa 

2 

Residência Médica em 

Ginecologia e Obstetrícia, 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa. 

2 

Residência Médica em 

Neurologia. 

Experiência comprovada/ 

tempo de serviço como 

Neurologista. 

Para a preceptoria em 

neurofisiologia clínica- 

Necessário apresentação 

6 



de Residência Médica na 

área ou Título de 

Especialista reconhecido 

pela Sociedade específica e 

Associação Médica 

Brasileira (AMB). 

Residência Médica em 

Pediatria, Experiência 

comprovada em 

Preceptoria na área do 

programa. 

 

6 

 

Preceptores dos 

Programas de 

Residência 

Médica 

II 24h 2.500,00 

Residência Médica em 

Anestesiologia,Experiência 

comprovada em 

Preceptoria na área do 

programa.Experiência 

comprovada em Docência 

em Anestesiologia. 

1 

12 1 

Residência Médica em 

Cardiologia Experiência 

comprovada em 

preceptoria na área do 

programa. 

2 

Residência Médica em 

Clínica Médica. 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa 

2 

Residência Médica em 

Ginecologia e Obstetrícia, 

Experiência em 

Preceptoria na área do 

programa. 

1 



Residência Médica em 

Medicina Intensiva, 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa.  

2 

Residência Médica em 

Neurologia. Para 

Preceptoria de 

Neurorradiologia e 

Neurorradiologia 

Intervencionista, 

necessário residência 

médica ou Título de 

Especialista reconhecido 

pela AMB em 

Neurocirurgia ou 

Radiologia. 

Experiência comprovada/ 

tempo de serviço como 

Neurologista. Para área 

específica de 

Neurorradiologia e 

Neurorradiologia 

Intervencionista, 

necessário experiência 

comprovada/tempo de 

serviço como tais. 

Experiência comprovada 

em Preceptoria de 

Residência Médica de 

Neurologia ou áreas afins. 

3 

Residência Médica em 

Pediatria, Experiência em 

Preceptoria na área do 

1 

 



programa. 

Preceptores dos 

Programas de 

Residência 

Médica 

II 30h 3.750,00 

Residência Médica em 

Cardiologia Experiência 

comprovada em 

preceptoria na área do 

programa. 

2 

3 --- 
Residência Médica em 

Medicina Intensiva, 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa. 

1 

 

Preceptores dos 

Programas de 

Residências 

Médica 

III 30h 5.500,00 

Residência Médica em 

Cardiologia Experiência 

comprovada em 

preceptoria na área do 

programa. 

1 1 ---- 

Preceptor dos 

Programas de 

Residências 

IV 30h 6.000,00 

Médico com Residência 

Médica em Anestesiologia, 

Experiência em 

Preceptoria na área do 

programa.  

1 

6 1 

Residência Médica em 

Cardiologia Experiência 

comprovada em 

preceptoria na área do 

programa. 

1 

Residência Médica em 

Clínica Médica. 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa 

1 

Residência Médica em 

Medicina Intensiva, 

Experiência comprovada 
1 



em Preceptoria na área do 

programa. 

Residência médica em 

Neurologia. 

Experiência comprovada 

em Docência em 

Neurologia. 

Experiência comprovada 

em gerenciamento de 

Programa de Residência 

Médica em Neurologia ou 

áreas afins. 

Experiência comprovada 

em Gestão na área 

acadêmica – Coordenação 

de Curso de Graduação em 

Medicina e/ou Chefia de 

Disciplina/Departamento 

de Neurologia. 

Experiência comprovada 

em Coordenação de 

Serviço Médico de 

Neurologia. 

Mestrado. 

1 

Médico com Residência 

Médica em Ortopedia e 

Traumatologia, 

Experiência em 

Preceptoria na área do 

programa. Especialista ou 

mestre ou doutor na área 

da saúde. 

1 

Apoio 

Pedagógico e 
- 40h 2.500,00 

Ter preferencialmente 

graduação na Área da 
3 3 ----- 



Técnico à 

Gestão dos 

Programas de 

Residência em 

Saúde 

Saúde, Biblioteca ou 

Direito; especialização em 

saúde; Ter experiência 

com rotinas 

administrativas; Ter 

experiência em atividades 

de secretariado; Ter 

experiência com mediação 

de processos educativos; 

Ter experiência com 

metodologias ativas e 

participativas; Ter 

habilidade com uso de 

tecnologias digitais e de 

comunicação;Ter 

conhecimento com 

processo de indexação;  

Apoio 

Institucional 
- 40h 3.000,00 

Ter graduação na área da 

saúde ou ter pós-graduação 

em saúde pública ou áreas 

afins;podendo ter mestrado 

em saúde pública ou áreas 

afins; ter experiência 

comprovada com a função 

do Apoio Institucional; ter 

experiência comprovada 

em gestão da saúde 

pública; ter experiência 

comprovada com ensino, 

pesquisa e extensão; ter 

experiência comprovada 

com metodologias ativas e 

participativas, 

preferencialmente com a 

Cadastro reserva 
Cadastro 

reserva 
----- 



Educação Permanente em 

Saúde e Educação Popular 

em Saúde;  ter habilidades 

com uso de tecnologias 

digitais e de comunicação; 

conhecer o território de 

abrangência das ações do 

apoio institucional, no 

caso, o estado da Paraíba, 

compreendendo seus 

aspectos humanos, 

culturais e geográficos. 

Apoiadores 

Regionais da 

Gestão  

- 40h 2.500,00 

Ter graduação na área da 

saúde ou ter pós-graduação 

na área de saúde e afins; 

ter experiência 

profissionalcomprovada no 

Sistema Único de Saúde; 

ter disponibilidade para 

realizar e\ou contribuir 

com a função de 

pesquisador;  ter 

habilidades política para 

mover-se no território; 

Morar ou ter 

disponibilidade para 

mudar-se para o território 

em que 

trabalha;Habilidade com 

informática.  

Cadastro reserva 
Cadastro 

reserva 
----- 

Coordenação 

dos Apoiadores 

Institucionais 

da Gestão 

- 40h 4.000,00 

Ter graduação na área da 

saúde, ter pós-graduação 

em saúde pública ou áreas 

afins; Mestrado em saúde 

Cadastro reserva 
Cadastro 

reserva 
----- 



pública ou áreas afins; ter 

experiência comprovada 

com a função de 

Coordenação do Apoio 

Institucional; ter 

experiência comprovada 

em gestão da saúde 

pública; ter experiência 

comprovada com ensino, 

pesquisa e extensão; ter 

experiência comprovada 

com metodologias ativas e 

participativas, 

preferencialmente com a 

Educação Permanente em 

Saúde e/ou Educação 

Popular em Saúde;ter 

habilidades com uso de 

tecnologias digitais e de 

comunicação. 

 

 

Leia-se  

ANEXO I 

CARGO, NÍVEL, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E VALOR DA BOLSA 

 

CARGO NIVEL 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

VALOR DA 

BOLSA (R$) 

ESCOLARIDADE 

MÍNIMA EXIGIDA 

QUANTIDADE 

DE VAGAS POR 

ESPECIALIDADE 

QUANTIDADE 

TOTAL DE 

VAGAS POR 

CARGO 

VAGAS PCD 

Preceptores dos I 12h 1.250,00 Residência Médica em    



Programas de 

Residência 

Médica 

Área Básica de Cirurgia, 

Cirurgia Geral, 

Experiência em 

Preceptoria na área do 

programa. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Residência Médica em 

Clínica Médica. 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa 

2 

Residência Médica em 

Ginecologia e 

Obstetrícia, Experiência 

comprovada em 

Preceptoria na área do 

programa. 

2 

Residência Médica em 

Pediatria. Experiência 

comprovada em 

Preceptoria na área do 

programa. 

 

6 

 

Preceptores dos 

Programas de 

Residência 

Médica 

II 24h 2.500,00 

Residência Médica em 

Anestesiologia; 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa.Experiência 

comprovada em 

Docência em 

Anestesiologia. 

1 

14 1 

Residência Médica em 

Cardiologia Experiência 

comprovada em 

preceptoria na área do 

2 



programa. 

Residência Médica em 

Clínica Médica. 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa 

2 

Residência Médica em 

Medicina de Família e 

Comunidade, Experiência 

em Preceptoria na área do 

programa. Experiência 

comprovada em 

Docência em Medicina 

de Família e Comunidade 

2 

Residência Médica em 

Ginecologia e 

Obstetrícia, Experiência 

em Preceptoria na área do 

programa. 

1 

Residência Médica em 

Medicina Intensiva, 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa.  

2 

Residência Médica em 

Neurologia. Para 

Preceptoria de 

Neurorradiologia e 

Neurorradiologia 

Intervencionista, 

necessário residência 

médica ou Título de 

Especialista reconhecido 

pela AMB em 

3 



Neurocirurgia ou 

Radiologia. 

Experiência comprovada/ 

tempo de serviço como 

Neurologista. Para área 

específica de 

Neurorradiologia e 

Neurorradiologia 

Intervencionista, 

necessário experiência 

comprovada/tempo de 

serviço como tais. 

Experiência comprovada 

em Preceptoria de 

Residência Médica de 

Neurologia ou áreas 

afins. 

Residência Médica em 

Pediatria, Experiência em 

Preceptoria na área do 

programa. 

1 

 

Preceptores dos 

Programas de 

Residência 

Médica 

II 30h 3.750,00 

Residência Médica em 

Cardiologia Experiência 

comprovada em 

preceptoria na área do 

programa. 

2 

4 --- 
Residência Médica em 

Medicina Intensiva, 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa. 

1 



Residência Médica em 

Pediatria. Experiência 

comprovada em 

Preceptoria na área do 

programa. 

1 

 

Preceptores dos 

Programas de 

Residências 

Médica 

III 30h 5.500,00 

Residência Médica em 

Cardiologia Experiência 

comprovada em 

preceptoria na área do 

programa. 

1 1 ---- 

Preceptor dos 

Programas de 

Residências 

IV 30h 6.000,00 

Residência Médica em 

Anestesiologia. 

Experiência em 

Preceptoria e/ou 

coordenação na área do 

programa. 

1 

6 1 

Residência Médica em 

Cardiologia Experiência 

comprovada em 

preceptoria na área do 

programa. 

1 

Residência Médica em 

Clínica Médica. 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa 

1 

Residência Médica em 

Medicina Intensiva, 

Experiência comprovada 

em Preceptoria na área do 

programa. 

1 

Residência Médica em 

Neurologia. 

Experiência comprovada 
1 



em Docência em 

Neurologia. 

Experiência comprovada 

em gerenciamento de 

Programa de Residência 

Médica em Neurologia 

ou áreas afins. 

Experiência comprovada 

em Gestão na área 

acadêmica – 

Coordenação de Curso de 

Graduação em Medicina 

e/ou Chefia de 

Disciplina/Departamento 

de Neurologia. 

Experiência comprovada 

em Coordenação de 

Serviço Médico de 

Neurologia. 

Mestrado. 

 Residência Médica em 

Ortopedia e 

Traumatologia, 

Experiência em 

Preceptoria na área do 

programa. Especialista ou 

mestre ou doutor na área 

da saúde. 

1 

Apoio 

Pedagógico e 

Técnico à 

Gestão dos 

Programas de 

Residência em 

- 40h 2.500,00 

Ter preferencialmente 

graduação na Área da 

Saúde, Biblioteca ou 

Direito; especialização 

em saúde; Ter 

experiência com rotinas 

3 3 ----- 



Saúde administrativas; Ter 

experiência em atividades 

de secretariado; Ter 

experiência com 

mediação de processos 

educativos; Ter 

experiência com 

metodologias ativas e 

participativas; Ter 

habilidade com uso de 

tecnologias digitais e de 

comunicação;Ter 

conhecimento com 

processo de indexação;  

Apoio 

Institucional 
- 40h 3.000,00 

Ter graduação na área da 

saúde -, ter pós-

graduação em saúde 

pública ou áreas afins; 

podendo ter mestrado em 

saúde pública ou áreas 

afins; ter experiência 

comprovada no Sistema 

Único de Saúde ter 

experiência comprovada 

com ensino e/ou pesquisa 

e/ou extensão; ter 

experiência comprovada 

com metodologias ativas 

e participativas, 

preferencialmente com a 

Educação Permanente em 

Saúde e Educação 

Popular em Saúde;  ter 

habilidades com uso de 

Cadastro reserva* 
Cadastro 

reserva 
----- 



tecnologias digitais e de 

comunicação; conhecer o 

território de abrangência 

das ações do apoio 

institucional, no caso, o 

estado da Paraíba, 

compreendendo seus 

aspectos humanos, 

culturais e geográficos. 

Apoiadores 

Regionais da 

Gestão  

- 40h 2.500,00 

Ter graduação na área da 

saúde ou ter pós-

graduação na área de 

saúde e afins; ter 

experiência profissional 

comprovada no Sistema 

Único de Saúde; ter 

disponibilidade para 

realizar e\ou contribuir 

com a função de 

pesquisador; ter 

habilidades política para 

mover-se no território; 

Morar ou ter 

disponibilidade para 

mudar-se para o território 

em que 

trabalha;Habilidade com 

informática.  

Cadastro reserva* 
Cadastro 

reserva 
----- 

Coordenação 

dos Apoiadores 

Institucionais 

da Gestão 

- 40h 4.000,00 

Ter graduação na área da 

saúde, ter pós-graduação 

em saúde pública ou 

áreas afins; Mestrado em 

saúde pública ou áreas 

afins; ter experiência 

Cadastro 

reserva** 

Cadastro 

reserva 
----- 



comprovada no Sistema 

Único de Saúde; ter 

experiência comprovada 

com ensino e/ou pesquisa 

e/ou extensão; ter 

experiência comprovada 

com metodologias ativas 

e participativas, 

preferencialmente com a 

Educação Permanente em 

Saúde e/ou Educação 

Popular em Saúde;ter 

habilidades com uso de 

tecnologias digitais e de 

comunicação. 

* 1 vaga de cadastro reserva para cada Região de Saúde onde houver vagas disponíveis. Serão convocados de acordo com o surgimento de novas 

vagas, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos que indicarem a mesma região de saúde. 

** Serão convocados de acordo com o surgimento de novas vagas, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos que indicarem a 

mesma região de saúde. 


