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PROCESSO SELETIVO Nº 006/2022 

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO  

 

 O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL 

SUL - CONSAÚDE, nos termos da legislação vigente e do Edital de Abertura de Processo 
Seletivo nº 006/2022, faz saber que fica retificado o Edital de Abertura conforme abaixo.  

 

Onde se lê:  

 

AVALIAÇÃO CURRICULAR – TABELA DE PONTUAÇÃO 

Indicadores Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

a) Exercício de cargo, de emprego ou de 

função na área assistencial.  

0,50 por ano 
completo de 

tempo de serviço 

no exercício do 

emprego a que 

concorre 

5,00 

b) Pós-Graduação Lato Sensu 

(Especialização em Terapia Intensiva 
ou relacionada a assistência de 

paciente grave) na função a que 

concorre, realizado em instituição oficial 

reconhecida pelo MEC, com carga horária 
mínima de 360 horas, concluída ou 

cursando até a data de apresentação dos 

títulos. 

 
 

1,00 ponto por 

especialização 

 

 

3,00 

c) Pós-Graduação Lato Sensu 

(Especialização na área hospitalar), 

na função a que concorre, realizado 

em instituição oficial reconhecida 
pelo MEC, com carga horária mínima 

de 360 horas, concluída ou cursando 

até a data de apresentação dos 

títulos. 

 

 
1,00 ponto por 

especialização 

2,00 

 
 

 

 

 
Leia-se:  

 

AVALIAÇÃO CURRICULAR – TABELA DE PONTUAÇÃO 

Indicadores Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

a) Exercício de cargo, de emprego ou de 

função na área assistencial.  

0,50 por ano 

completo de 

tempo de serviço 

no exercício do 
emprego a que 

concorre 

5,00 
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b) Pós-Graduação Lato Sensu 
(Especialização em Terapia Intensiva 

ou relacionada a assistência de 

paciente grave) na função a que 

concorre, realizado em instituição oficial 
reconhecida pelo MEC, com carga horária 

mínima de 360 horas, concluída ou 

cursando até a data de apresentação dos 

títulos. 

 

 

3,00 pontos por 

especialização 

 

 
3,00 

c) Pós-Graduação Lato Sensu 

(Especialização na área hospitalar), 
na função a que concorre, realizado 

em instituição oficial reconhecida 

pelo MEC, com carga horária mínima 

de 360 horas, concluída ou cursando 

até a data de apresentação dos 
títulos. 

 

 

1,00 ponto por 

especialização 

2,00 

 

 

 Os demais itens permanecem inalterados. 

 
Pariquera-Açu, 22 de junho de 2022. 

 

 

José Antonio Antosczezem 
Dir. Superintendente 

 

 
 

 

 

  
 


