
 

Edital de Retificação nº 001/2019, de 16 de setembro de 2019 

Referente ao Edital Permanente ICEPi Nº 001/2019. 

 

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 Permanente ICEPi Nº 

001/2019, de 15 de agosto de 2019, conforme discriminação a seguir: 

 

1. DA RETIFICAÇÃO 

 

1.1 No ANEXO 2, onde lê-se: 

 

Critérios para análise da entrevista 

Critério Pontuação 
Máxima 

Conhecimentos em Medicina de Família e Comunidade:  
- Domínio teórico sobre as ferramentas para a prática clínica na Atenção 
Primária à Saúde (0,5); 
- Conhecimentos sobre a Aplicação do Método Clínico Centrado na Pessoa 
(0,5) 
- Conhecimentos sobre o uso de Prontuário Eletrônico e Sistemas de 
Informação em Saúde para Atenção Primária à Saúde (0,5) 
- Conhecimentos sobre Atenção às Condições Crônicas (0,5) 
- Conhecimentos sobre planejamento local em atenção primária (0,5) 
- Conhecimentos sobre práticas clínicas baseadas em evidências (0,5)  

3,0 

Conhecimentos na área de Processos Educacionais em Saúde:  
- Domínio teórico sobre Processos Educacionais em Saúde (0,5) 
- Conhecimento sobre Metodologias Ativas (0,5) 
- Conhecimentos sobre Promoção e Educação em Saúde (0,5)  
- O papel do profissional da saúde nos processos educacionais em saúde (0,5) 
- Experiência do candidato na docência 

2,5 

Conhecimentos acerca da organização das Redes de Atenção à Saúde: 
- O papel da Atenção Primária na ordenação da rede de atenção à saúde (1,0) 
- Redes de Atenção à Saúde (0,5) 
- Organização dos níveis de atenção à Saúde (0,5) 

2,5 

Disponibilidade e dedicação (integral ou parcial) do candidato, conforme 
especificado para a função 

2,0 

Total máximo de pontos na avaliação da entrevista 10,0 



 

 

1.1.1 Leia-se: 

Critérios para análise da entrevista  

Critério Pontuação 

Máxima 

Conhecimentos em Medicina de Família e Comunidade:  

- Domínio teórico sobre as ferramentas para a prática clínica na Atenção 

Primária à Saúde (0,5); 

- Conhecimentos sobre a Aplicação do Método Clínico Centrado na Pessoa 

(0,5) 

- Conhecimentos sobre o uso de Prontuário Eletrônico e Sistemas de 

Informação em Saúde para Atenção Primária à Saúde (0,5) 

- Conhecimentos sobre Atenção às Condições Crônicas (0,5) 

- Conhecimentos sobre planejamento local em atenção primária (0,5) 

- Conhecimentos sobre práticas clínicas baseadas em evidências (0,5)  

3,0 

Conhecimentos na área de Processos Educacionais em Saúde:  

- Domínio teórico sobre Processos Educacionais em Saúde (0,5) 

- Conhecimento sobre Metodologias Ativas (0,5) 

- Conhecimentos sobre Promoção e Educação em Saúde (0,5)  

- O papel do profissional da saúde nos processos educacionais em saúde (0,5) 

2,0 

Conhecimentos acerca da organização das Redes de Atenção à Saúde: 

- O papel da Atenção Primária na ordenação da rede de atenção à saúde (1,0) 

- Redes de Atenção à Saúde (0,5) 

- Organização dos níveis de atenção à Saúde (0,5) 

2,0 

Disponibilidade e dedicação (integral ou parcial) do candidato, conforme 

especificado para a função 

- Disponibilidade de 20 horas semanais de dedicação (1,0) 

- Disponibilidade de 40 horas semanais de dedicação (3,0) 

3,0 

Total máximo de pontos na avaliação da entrevista 10,0 

 

 

 


