
 

 

CONCURSO PÚBLICO N° 01/2013 

RETIFICAÇÃO N° 002 

O diretor administrativo do CONSIRJ - Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Jales, 

senhor Luis Henrique Viotto,  no uso de suas atribuições, torna pública a Retificação do Edital do 

Concurso Público 01/2013, conforme segue. 

ONDE SE LÊ: 

8.1.24.  Por razões de segurança e direitos autorais, a Persona não fornecerá exemplares do 

caderno de questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após 

o encerramento do Concurso Público, no entanto, se necessário, será dada vista do caderno 

de provas (mediante recurso, devidamente fundamentado e nos prazos determinados neste 

Edital). 

LEIA-SE: 

8.1.24.  Depois de transcorrido o tempo máximo de duração da prova, os candidatos 

terão o prazo de 30 (trinta) minutos para requerer o caderno de questões junto ao fiscal 

da sala em que a prova foi realizada. Os candidatos que optarem por não levar o caderno 

de questões terão o prazo máximo de 3 (três) dias úteis para retirá-lo junto à sede da 

Persona Capacitação – Assessoria e Consultoria EIRELI. 

 

ONDE SE LÊ: 

1.EMPREGO: ENFERMEIRO 

 

Título Pontos por Título 
Pontuação 

Máxima 

Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área de 

atuação de opção do candidato 
3,0 3,0 

Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área de 

atuação de opção do candidato 
2,0 2,0 

Experiência profissional em Unidades de Saúde na área de atuação de 

opção do candidato (máximo de 10 anos) 

0,20 ponto para cada 

ano completo 
2,0 

Curso de Advanced Cardiac Life Support ® 0,5 0,5 

Curso de Basic Trauma Life Support ® 0,5 0,5 

Pós-Graduação "Lato Sensu" na área de atuação de opção do candidato 

(mínimo de 360 horas) 
1,0 1,0 

Pós-Graduação "Lato Sensu" especifica na área de urgência e 

emergência (mínimo de 360 horas) 
1,0 1,0 

TOTAL 10 10 

 



 

2. EMPREGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

Título Pontos por Título 
Pontuação 

Máxima 

Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área de 

atuação de opção do candidato 
3,0 3,0 

Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área de 

atuação de opção do candidato 
2,0 2,0 

Experiência profissional em Unidades de Saúde na área de atuação de 

opção do candidato (máximo de 10 anos) 

0,30 ponto para cada 

ano completo 
3,0 

Pós-Graduação "Lato Sensu" na área de atuação de opção do candidato 

(mínimo de 360 horas) 
1,0 1,0 

Pós-Graduação "Lato Sensu" especifica na área de urgência e 

emergência (mínimo de 360 horas) 
1,0 1,0 

TOTAL 10 10 

 

LEIA-SE: 

1.EMPREGO: ENFERMEIRO 

 

Título 
Pontos por 

Título 

Pontuação 

Máxima 

Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área de atuação de 

opção do candidato 
1,5 1,5 

Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área de atuação de 

opção do candidato 
1,0 1,0 

Curso de Advanced Cardiac Life Support ® 0,10 0,10 

Curso de Basic Trauma Life Support ® 0,10 0,10 

Pós-Graduação "Lato Sensu" na área de atuação de opção do candidato 

(mínimo de 360 horas) 
0,5 0,5 

Pós-Graduação "Lato Sensu" especifica na área de urgência e emergência 

(mínimo de 360 horas) 
0,5 0,5 

TOTAL 3,7 3,7 

 

2. EMPREGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 

Título 
Pontos por 

Título 

Pontuação 

Máxima 

Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Doutorado na área de atuação de 

opção do candidato 
1,5 1,5 

Pós-Graduação "Stricto Sensu" em nível de Mestrado na área de atuação de 

opção do candidato 
1,0 1,0 

Pós-Graduação "Lato Sensu" na área de atuação de opção do candidato 0,5 0,5 



 

(mínimo de 360 horas) 

Pós-Graduação "Lato Sensu" especifica na área de urgência e emergência 

(mínimo de 360 horas) 
0,5 0,5 

TOTAL 3,5 3,5 

 
O Edital completo encontra-se publicado no endereço eletrônico da Persona Capacitação 
(www.personacapacitacao.com.br) e por afixação no quadro de avisos do CONSIRJ - Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde da Região de Jales. 

 
 
 

Jales, 21 de agosto de 2013. 
 

        
Luis Henrique Viotto 
Diretor Administrativo 

http://www.personacapacitacao.com.br/

