GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA
CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAÍBA
COMISSÃO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 002/2020 DO CEFOR-RH/PB –
1ª ERRATA
A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), por meio do Centro Formador de
Recursos Humanos da Paraíba (CEFOR-RH/PB), da Comissão da Residência Multiprofissional
(COREMU) da SES-PB e da Comissão do Processo Seletivo da COREMU/SES-PB, no uso de suas
atribuições legais, resolve tornar pública a 1ª errata ao Edital nº 002/2020, de 18 de janeiro de 2019.

ONDE SE LÊ:
[...]
3. DAS INSCRIÇÕES
3.4 Da isenção da taxa de inscrição
3.4.1 O candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição do processo seletivo. Para isso, deve
obedecer ao prazo de um dia, correspondente ao dia 18 de janeiro de 2020, e atender aos termos:
d) Poderá obter isenção de taxa o candidato oriundo de família de baixa renda, que estiver devidamente
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nos termos do
Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008. A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do
candidato, incluindo o número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico e o número de
Registro Geral constante na Carteira de Identidade.

LEIA-SE:
[...]
3. DAS INSCRIÇÕES
3.4 Da isenção da taxa de inscrição
3.4.1 O candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição do processo seletivo. Para isso, deve
obedecer ao prazo de um dia, correspondente ao dia 21 de janeiro de 2020, até às 18h, e atender aos
termos:
d) Poderá obter isenção de taxa o candidato oriundo de família de baixa renda, que estiver devidamente
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nos termos do
Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008. A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do
candidato, incluindo o número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico e o número de
Registro Geral constante na Carteira de Identidade. Deverá ser utilizado o link Consulta Cidadão do
Cadastro Único: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/ para gerar o comprovante

atualizado de Cadastramento no CadÚnico emitido pela Secretaria Nacional de Renda de
Cidadania a ser enviado para comprovação da isenção.

ONDE SE LÊ:
[...]
3.4.2 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento (ANEXO I) do candidato à
Comissão do Processo Seletivo, no dia 18 de janeiro de 2020, por meio do link
https://forms.gle/UKLY6bTqByPjVowM7.
3.4.6 O resultado dos pedidos de isenção será divulgado no endereço eletrônico do CEFOR-RH/PB
(www.ceforpb.wordpress.com)

e/ou

do

Governo

do

Estado

da

Paraíba

(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes) no dia 20 de janeiro de 2020.
3.4.8 O candidato que tiver a sua isenção indeferida terá até às 16h do dia 21 de janeiro de 2020 para
entrar com recurso por meio do link https://forms.gle/LcSrVC1NXZaRvH8X9.
3.4.9 O resultado ao recurso das isenções será publicado no dia 22 de janeiro de 2020 no endereço
eletrônico do CEFOR-RH/PB e/ou do Governo do Estado da Paraíba, citados anteriormente.

LEIA-SE:
[...]
3.4.2 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento (ANEXO I) do candidato à
Comissão do Processo Seletivo, no dia 21 de janeiro de 2020, até as 18h, por meio do link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkB1TzuWafbmQeI6oP6maB3YqF5nV__CgaiFPugTeB
AuF2tg/closedform
3.4.6 O resultado dos pedidos de isenção será divulgado no endereço eletrônico do CEFOR-RH/PB
(www.ceforpb.wordpress.com)

e/ou

do

Governo

do

Estado

da

Paraíba

(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes) no dia 22 de janeiro de 2020.
3.4.8 O candidato que tiver a sua isenção indeferida terá até às 12h do dia 23 de janeiro de 2020 para
entrar com recurso por meio do link https://forms.gle/LcSrVC1NXZaRvH8X9
3.4.9 O resultado ao recurso das isenções será publicado a partir das 16h do dia 23 de janeiro de
2020 no endereço eletrônico do CEFOR-RH/PB e/ou do Governo do Estado da Paraíba, citados
anteriormente.

ONDE SE LÊ:
[...]
13. DO CRONOGRAMA
PROCEDIMENTOS
Inscrições
Solicitação de isenção da taxa de inscrição

DATAS
18/01/2020 a 26/01/2020
18/01/2020

Publicação das isenções deferidas
Recurso às isenções indeferidas
Resultado do recurso às isenções indeferidas
Homologação das Inscrições
Recurso à homologação das inscrições
Homologação Final das Inscrições
Aplicação das provas

20/01/2020, a partir das 16h
21/01/2020 até às 16h
22/01/2020, a partir das 16h
27/01/2020
28/01/2020, até às 16h
29/01/2020, a partir das 16h
01/02/2020

Divulgação dos gabaritos preliminares

01/02/2020, a partir das 17h

Recurso aos gabaritos preliminares

03 e 04/02/2020 até às 16h

Resultado aos recursos e divulgação do gabarito
oficial definitivo
Resultado Final
Matrícula

05/02/2020
17/02/2020, a partir das 16h
17 a 21/02/2019

Início do Programa

02/03/2020

LEIA-SE:
[...]
13. DO CRONOGRAMA
PROCEDIMENTOS
Inscrições
Solicitação de isenção da taxa de inscrição
Publicação das isenções deferidas
Recurso às isenções indeferidas
Resultado do recurso às isenções indeferidas
Homologação das Inscrições
Recurso à homologação das inscrições
Homologação Final das Inscrições
Aplicação das provas

DATAS
18/01/2020 a 26/01/2020
21/01/2020 até às 18h
22/01/2020, a partir das 16h
23/01/2020 até às 12h
23/01/2020, a partir das 16h
27/01/2020
28/01/2020, até às 18h
29/01/2020, a partir das 16h
01/02/2020

Divulgação dos gabaritos preliminares

01/02/2020, a partir das 17h

Recurso aos gabaritos preliminares

03 e 04/02/2020 até às 16h

Resultado aos recursos e divulgação do gabarito
oficial definitivo

05/02/2020

Resultado Final
Matrícula
Início do Programa

17/02/2020
19 a 21/02/2020
02/03/2020

