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RETIFICAÇÃO II 

 

Nos usos de suas atribuições a Prefeitura Municipal de Paula Candido, através da Comissão do Concurso Público Edital 

01/2020 nomeada pela Portaria nº 014/2020, através desse faz saber sobre o ato de Retificação do texto do Edital 01/2020, 

conforme segue abaixo: 

 

Onde se-lê: 

9.2. A Prova Objetiva será aplicada na data provável do dia 05 de julho de 2020, em um único turno, nos locais e horários 
a serem divulgados na Área do Candidato, observado o horário oficial de Brasília-DF. 

 

9.32. Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
https://iadhed.listaeditais.com.br/, na data provável de 06 de julho de 2020, após as 17 horas. 

 

Leia-se: 

9.2. A Prova Objetiva será aplicada na data provável do dia 13 de dezembro de 2020, em um único turno, nos locais e 
horários a serem divulgados na Área do Candidato, observado o horário oficial de Brasília-DF. 
 
9.32. Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
https://iadhed.listaeditais.com.br/, na data provável de 14 de dezembro de 2020, após as 17 horas. 
 
 
Na tabela do subitem 2.1 passa a valer o seguinte texto para requisitos mínimos do cargo de Enfermeiro ESF: 

 

CARGOS 
VAGAS 

REQUISITO MÍNIMO VENCIMENTO 
AMPLA 

Enfermeiro ESF 01 Superior Completo em Enfermagem com registro no COREN R$ 3.100,00 

 

Na tabela do subitem 10.5.1 fica acrescido como avaliação para títulos o Tempo de Experiência, conforme detalhado 

abaixo: 

CATEGORIA DESCRIÇÃO QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
(pontos) 

VALOR 
MÁXIMO 
(pontos)  

DOUTORADO 

Diploma de Doutorado, na área especifica ao cargo, acompanhado do histórico escolar ou 
certidão/declaração de conclusão do curso, acompanhada do histórico escolar, expedidos por 
instituição de ensino superior ou programa de Pós-Graduação stricto sensu recomendado pela 
CAPES, e ata da defesa da tese, acompanhada de declaração do coordenador do curso. Quando o 
diploma de Doutorado for utilizado pelo candidato para garantir a escolaridade mínima exigida 
nos termos desse Edital, tal certificado não poderá ser considerado na avaliação de títulos. 

01 3,0 3,0 

MESTRADO 

Diploma de Mestrado, na área específica ao cargo, acompanhado do histórico escolar ou 
certidão/declaração de conclusão do curso, acompanhada do histórico escolar, expedidos por 
instituição de ensino superior credenciada ou programa de Pós-Graduação stricto sensu 
recomendado pela CAPES, e ata da defesa da dissertação, acompanhada de declaração do 
coordenador do curso. Quando o diploma de Mestrado for utilizado pelo candidato para garantir a 
escolaridade mínima exigida nos termos desse Edital, tal certificado não poderá ser considerado na 
avaliação de títulos. 

02 2,0 3,0 

ESPECIALI-
ZAÇÃO 

Certificado de Pós-Graduação lato sensu (mínimo 360 horas), na área especifica ao cargo, 
acompanhado do histórico escolar ou certidão/declaração de conclusão de curso acompanhada do 
histórico escolar, expedidos por instituição de ensino superior legalmente credenciada. Quando o 
certificado de Especialização for utilizado pelo candidato para garantir a escolaridade mínima 
exigida nos termos desse Edital, tal certificado não poderá ser considerado na avaliação de títulos. 

02 1,5 3,0 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

Tempo de Serviço em área para a qual se inscreveu: 1,5 pontos a cada 12 meses (365 dias) 
completos. 

02 1,5 3,0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 3,0  
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Na tabela do subitem 10.5.2 fica alterada as pontuações previstas, passando a valer conforme abaixo: 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 
QUANT. 
MÁXIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
(pontos) 

VALOR 
MÁXIMO 
(pontos)  

TEMPO DE EXPERIÊNCIA 
Tempo de Serviço em área para a qual se inscreveu: 1,5 pontos a cada 12 meses (365 
dias) completos. 

02 1,5 3,0 

CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO 40 
HORAS 

Certificado de conclusão de cursos de qualificação e aperfeiçoamento com carga 
horária mínima de 40 horas.  

02 1,0 2,0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 3,0 pontos 

 

No anexo II sobre “Conteúdo Programático” fica retificado o texto sobre os temas abordados em Saúde Pública, passando a 

valer como se segue: 

 

CONHECIMENTO SAÚDE PÚBLICA  

NÍVEL MÉDIO/SUPERIOR: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes, 

controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, 

Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde, Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA.  

No anexo VI do Edital, passa a valer como texto abaixo: ( na outra página abaixo) 
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FORMULÁRIO DE ENTREGA DE TÍTULOS 
À Comissão Examinadora do Concurso solicito a contagem de pontos referente Prova de Títulos tendo em vista o Edital 

que determina a entrega de títulos, para o Concurso Público, venho apresentar a esta Comissão, documentos que atestam 

qualificações, dando margem à contagem de pontos na prova de títulos conforme subitem 5.4 do Edital.  

01- Número de documentos (folhas) entregues (por extenso): 
02- Nome do candidato:  
03- Nº de inscrição:  
04- Cargo:  
 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS ENSINO SUPERIOR 
Nº de 

documentos 
Pontos por 

título 

Pontuação 
máxima 
possível 

Pontos 
solicitados 

pelo candidato 
Certificado Curso de Especialização na área de Atuação.    1,5 3,0   
Diploma Curso de Mestrado na área de Atuação.    2,0 3,0   
Diploma Curso de Doutorado na área de Atuação.    3,0 3,0   
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Tempo de Serviço em área para a qual se 
inscreveu.  1,5 3,0  
 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS ENSINO MÉDIO 
Nº de 

documentos 
Pontos por 

título 

Pontuação 
máxima 
possível 

Pontos 
solicitados 

pelo candidato 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Tempo de Serviço em área para a qual se 
inscreveu.  1,5 3,0  
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 40 HORAS Certificado de conclusão de 
cursos de qualificação e aperfeiçoamento com carga horária mínima de 
40 horas.  1,0 2,0  
 

Em anexo, cópia de documentos autenticados em Cartório.  
 

___________________________________, ______de________________de 2020 
 

_______________________________________  
Assinatura do candidato 

 

(A documentação apresentada deverá anexado no sistema online juntamente com esse formulário, as folhas anexadas 

deverão estar numeradas em ordem crescente e rubricada pelo candidato. A não apresentação desse Formulário 

impossibilita a conferência das documentações) 
 

IMPORTANTE 

PROVA DE TÍTULOS  

Esse formulário e os títulos deverão ser anexados em link apropriado na Área do Candidato em data a ser divulgada no site do 

IADHED 

 

As retificações passam a valer a partir da data de publicação desse ato, sendo que, as demais disposições previstas em 

Edital, continuam inauteradas.  

Paula Candido, 08 de junho de 2020. 

 

Comissão do Concurso  
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As retificações passam a valer a partir da data de publicação desse ato, sendo que, as demais disposições previstas em 

Edital, continuam inauteradas.  

Paula Cândido, MG, 23 de novembro de 2020. 

 

Comissão do Concurso  

IADHED 

 

 


