
 

                 Edital de Retificação nº 001/2019 

Referente ao Edital ICEPi/SESA Nº 007/2019 

 
 

 

Edital de Retificação nº 001/2019, de 03 de outubro de 2019 

Referente ao Edital ICEPi/SESA Nº 007/2019 

 

O INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - 
ICEPi, no uso das atribuições e prerrogativas dispostas na Lei Complementar nº 
909/2019 de 26/04/2019, torna público a retificação do Edital ICEPi/SESA Nº 007/2019 
de processo seletivo de tutores cirurgiões-dentistas e enfermeiros para atuarem nas 
atividades docente-assistenciais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção 
Primária À Saúde, instituído pela Portaria Nº 059-R, de 06 de agosto de 2019, conforme 
discriminação a seguir: 

 
 

1. DA RETIFICAÇÃO 
 

1.1 No Anexo 3, onde lê-se: 

ANEXO 3 

QUADRO DE PONTUAÇÃO PARA ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

Item Título 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Pontuaçã
o máxima 

Qualificação Profissional 

A 

Residência em Medicina da Família e 
Comunidade concluída e reconhecida pela 
CNRM e/ ou Título de Especialista em 
Medicina de Família e Comunidade fornecido 
pela Sociedade Brasileira de Medicina da 
Família e Comunidade, OU Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família e 
Comunidade, concluída e reconhecida pela 
CNRMS. 

2,5 2,5 

B 

Certificado de curso de pós-graduação em 
nível de especialização (Lato Sensu), com 
carga horária mínima de 360 h/a na área de 
Atenção Primária ou Estratégia Saúde da 
Família ou Atenção Básica. Também será 
aceita a declaração de conclusão de pós-
graduação em nível de especialização na área 
a que concorre, desde que acompanhada de 
histórico escolar, até a data da inscrição. 

2,0 2,0 

C Certificado de curso de pós-graduação em 1,5 1,5 
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nível de especialização (Lato Sensu), com 
carga horária mínima de 360 h/a em qualquer 
área da saúde excetuando nas áreas descritas 
no item B. Também será aceita a declaração 
de conclusão de pós-graduação em nível de 
especialização na área a que concorre, desde 
que acompanhada de histórico escolar, até a 
data da inscrição. 

D 

Certificado de cursos ofertados pela 
Plataforma UNASUS - Universidade Aberta do 
Sistema Único de Saúde, com carga horária 
acima de 40 horas. 

0,5 1,0 

Experiência Profissional 

E 

Exercício de atividade profissional na área de 
atenção primária à saúde ou estratégia saúde 
da família ou atenção básica, OU 

1,0 pontos a 
cada ano 
trabalhado  

2,0 

Exercício de atividade profissional prévia no 
município de opção para campo de prática no 
Qualifica-APS, na área de atenção primária à 
saúde ou estratégia saúde da família ou 
atenção básica. 

1,0 pontos a 
cada ano 
trabalhado 

2,0 

Itens Gerais 

F 
Residir no município de opção para campo de 
prática no Qualifica-APS no ato da inscrição. 

1,0 1,0 

 
  
 
 
 
 

  1.1.1 Leia-se: 

Item Título 
Pontos por 

título/ 
atividade 

Pontuaçã
o máxima 

Qualificação Profissional 

A 

Residência em Medicina da Família e 
Comunidade concluída e reconhecida pela 
CNRM e/ ou Título de Especialista em 
Medicina de Família e Comunidade fornecido 
pela Sociedade Brasileira de Medicina da 
Família e Comunidade, OU Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família e 
Comunidade, concluída e reconhecida pela 
CNRMS. 

2,5 2,5 

B 
Certificado de curso de pós-graduação em 
nível de especialização (Lato Sensu), com 

2,0 2,0 
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carga horária mínima de 360 h/a na área de 
Atenção Primária ou Estratégia Saúde da 
Família ou Atenção Básica. Também será 
aceita a declaração de conclusão de pós-
graduação em nível de especialização na área 
a que concorre, desde que acompanhada de 
histórico escolar, até a data da inscrição. 

C 

Certificado de curso de pós-graduação em 
nível de especialização (Lato Sensu), com 
carga horária mínima de 360 h/a em qualquer 
área da saúde excetuando nas áreas descritas 
no item B. Também será aceita a declaração 
de conclusão de pós-graduação em nível de 
especialização na área a que concorre, desde 
que acompanhada de histórico escolar, até a 
data da inscrição. 

1,5 1,5 

D 

Certificado de cursos ofertados pela 
Plataforma UNASUS - Universidade Aberta do 
Sistema Único de Saúde, com carga horária 
acima de 40 horas. 

0,5 1,0 

Experiência Profissional 

E 

Exercício de atividade profissional na área de 
atenção primária à saúde ou estratégia saúde 
da família ou atenção básica, OU 

0,5  pontos a 
cada ano 
trabalhado  

2,0 

Exercício de atividade profissional prévia no 
município de opção para campo de prática no 
Qualifica-APS, na área de atenção primária à 
saúde ou estratégia saúde da família ou 
atenção básica. 

1,0 pontos a 
cada ano 
trabalhado 

2,0 

Itens Gerais 

F 
Residir no município de opção para campo de 
prática no Qualifica-APS no ato da inscrição. 

1,0 1,0 
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