FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE – PB SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 2
A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde – PB Saúde, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas
pela legislação vigente RETIFICA o Edital de Abertura de Inscrições, publicado em 05/07/2021, em conformidade
com a Constituição Federal e demais disposições do Processo Administrativo nº PBS-PRC-2021/0001, referente a
realização de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de emprego público na seguinte conformidade:
Capítulo 2 – Dos Empregos, das Vagas e dos Requisitos Exigidos, item 2.1, 2,2 - Tabela 01 – Quadro de Vagas para
adequação de pisos salarias nacionais estabelecidos em Lei para algumas categorias, correção de jornadas de
trabalho especiais definidas em Lei e propiciar a exclusão de experiência como requisito de concorrência para alguns
cargos, passando a ter as redações abaixo descritas. Os demais itens da Tabela 01 e do presente Edital
permanecem inalterados.

LEIA-SE:
2 – DOS EMPREGOS, DAS VAGAS E DOS REQUISITOS EXIGIDOS
2.1. Este Concurso Público destina-se ao provimento de empregos que estejam vagos ou os que vagarem ou os que
forem criados durante o seu prazo de validade.
2.2. Os empregos públicos, o total de vagas, as vagas para ampla concorrência, o cadastro de reserva, as vagas
para pessoas com deficiência, os vencimentos, as jornadas semanais de trabalho e os requisitos exigidos são os
estabelecidos na tabela a seguir:
Tabela 01 – Quadro de Vagas
Total de Vagas (1)
Empregos

Assistente
Administrativo

Ampla
Concorrência

13

Pessoas
Portadoras
De Deficiência
(PCDs) – 5%

2

Cadastro de Reservas (2)
Ampla
Concorrência

172

Pessoas
Portadoras
De Deficiência
(PCDs) – 5%

7

Vencimentos
R$

R$ 1.300,00

Jornada
Semanais
de
Trabalho

Requisitos Exigidos

44h

Certificado,
devidamente
registrado de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC.

Auxiliar
administrativo

12

2

168

2

R$ 1.100,00

44h

Auxiliar de
Cozinha

8

0

89

4

R$ 1.100,00

44h

Certificado,
devidamente
registrado de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC.
Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC;
Certificado de

1

Auxiliar de
Farmácia

Auxiliar de
Manutenção
Predial

Copeiro

Costureira

12

2

6

1

1

0

0

0

156

31

79

8

5

0

2

2

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

44h

conclusão de Curso
de Atendente de
Nutrição ou
comprovação de
formação
equivalente.
Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC;
Certificado de
conclusão de Curso
de Atendente de
Farmácia ou
comprovação de
formação
equivalente,
experiência
comprovada no
cargo ou função em
serviço de farmácia
hospitalar, de no
mínimo 06 (seis)
meses.

44h

Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC.

44h

Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC.

44h

Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC.

2

Cozinheiro

2

0

23

2

R$ 1.100,00

44h

Designer
Gráfico

0

0

3

0

R$ 1.300,00

40h

Eletricista de
Manutenção

2

0

22

0

R$ 1.100,00

40h

Estoquista

Instrumentador
em Cirurgia
Cardiovascular

2

1

0

0

30

12

1

0

R$ 1.100,00

R$ 1.300,00

Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC.
Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível
médio (antigo 2º
grau) expedido por
Instituição
de Ensino
reconhecida pelo
MEC; Curso
Técnico em Design
Gráfico
reconhecido pelo
MEC.
Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC; Curso
Técnico
em Elétrica,
eletrotécnica
reconhecido pelo
MEC; experiência
comprovada no
cargo ou função de
no mínimo 06 (seis)
meses.

44h

Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC.

40h

Certificado ou
atestado de
conclusão do
ensino médio,
expedido por
escola oficial ou
reconhecida;
diploma ou
certificado ou
atestado de
conclusão do curso
de técnico de
enfermagem,
inscrito no

3

Instrumentador
em Cirurgia
Neurológica

Maqueiro

Motorista
Administrativo

1

11

0

0

1

0

12

141

3

0

5

0

R$ 1.300,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

40h

COREN/PB;
diploma ou
certificado ou
atestado de
conclusão do
curso de
instrumentação
cirúrgica;
declaração
expedida
comprovando o
mínimo de 100
instrumentações
realizadas em
cirurgia
cardiovascular no
último ano.
Certificado ou
atestado de
conclusão do
ensino médio,
expedido por
escola oficial ou
reconhecida;
diploma ou
certificado ou
atestado de
conclusão do curso
de técnico de
enfermagem,
inscrito no
COREN/PB;
diploma ou
certificado ou
atestado de
conclusão do
curso de
instrumentação
cirúrgica;
declaração
expedida
comprovando o
mínimo de 100
instrumentações
realizadas em
neurocirurgia,
no último ano.

44h

Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível médio
(antigo 2º grau)
expedido por
Instituição de
Ensino reconhecida
pelo MEC.

44h

Certificado,
devidamente
registrado
de conclusão de
curso de nível
médio (antigo 2º
grau) expedido por
Instituição de
Ensino
reconhecida pelo
MEC; Carteira
Nacional de

4

Técnico de
Enfermagem

42

2

523

26

R$ 1.300,00

40h

Técnico de
Enfermagem
em Centro
Cirúrgico

14

1

179

7

R$ 1.300,00

40h

Técnico de
Enfermagem
em
Hemodinâmica

5

0

60

2

R$ 1.300,00

40h

Habilitação (CNH)
Categoria AB;
Curso de
Noções Básicas de
Mecânica de
automóvel e
comprovação de 6
(seis) meses de
experiência na
função.
Certificado,
devidamente
registrado, de curso
de ensino médio,
fornecido por
instituição
educacional,
reconhecido pelo
MEC; Certificado
de conclusão de
curso Técnico em
Enfermagem; e
registro profissional
no Conselho
Regional de
Enfermagem.
Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Certificado,
devidamente
registrado, de curso
de ensino médio,
fornecido por
instituição
educacional,
reconhecido pelo
MEC;
registro profissional
no Conselho
Regional de
Enfermagem; e
experiência
comprovada
mínima de 6 (seis)
meses no cargo no
Centro
Cirúrgico.
Certificado,
devidamente
registrado, de curso
de ensino médio,
fornecido por
instituição
educacional,
reconhecido pelo
MEC;
registro profissional
no Conselho
Regional de
Enfermagem; e
experiência
comprovada
mínima de 6 (seis)
meses no cargo na
Hemodinâmica.

5

Técnico de
Enfermagem
em
Hemoterapia

5

0

58

4

R$ 1.300,00

40h

Técnico de
Enfermagem
em Terapia
Intensiva Adulto

24

1

298

13

R$ 1.300,00

40h

Técnico de
Enfermagem
em Terapia
Intensiva
Pediátrica

9

1

119

6

R$ 1.300,00

40h

Técnico de
Imobilização
Ortopédica

2

0

29

2

R$ 1.300,00

40h

Certificado,
devidamente
registrado, de curso
de ensino médio,
fornecido por
instituição
educacional,
reconhecido pelo
MEC;
registro profissional
no Conselho
Regional de
Enfermagem; e
experiência
comprovada
mínima de 6 (seis)
meses no cargo de
hemoterapia.
Certificado,
devidamente
registrado, de curso
de ensino médio,
fornecido por
instituição
educacional,
reconhecido pelo
MEC;
registro profissional
no Conselho
Regional de
Enfermagem; e
experiência
comprovada
mínima de 06 (seis)
meses na Unidade
de
Tratamento
Intensiva Adulta.
Certificado,
devidamente
registrado, de curso
de ensino médio,
fornecido por
instituição
educacional,
reconhecido pelo
MEC; registro
profissional no
Conselho Regional
de
Enfermagem; e
experiência
comprovada
mínima de 6 (seis)
meses na Unidade
de
Tratamento
Intensiva
Pediátrica.
Diploma de
conclusão do
Ensino
Médio
profissionalizante
na área ou Ensino
Médio completo
acrescido de Curso
Técnico
na área,

6

reconhecido pelo
MEC e registro no
órgão competente
e experiência
comprovada
mínima de 6 (seis)
na função de
ingresso.

Técnico de
Manutenção
em
Equipamento
Médico
Hospitalar

2

0

19

2

R$ 1.300,00

40h

Técnico de
Manutenção
Hidráulica

1

0

13

1

R$ 1.300,00

40h

Técnico de
Refrigeração

2

0

17

1

R$ 1.300,00

40h

Certificado,
devidamente
registrado, de curso
de ensino médio,
fornecido por
instituição
educacional,
reconhecido pelo
MEC; Certificado
de conclusão do
curso de Técnico
em Equipamentos
Biomédicos,
reconhecido pelo
MEC.
Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Certificado,
devidamente
registrado, de curso
de ensino médio,
fornecido por
instituição
educacional,
reconhecido pelo
MEC;
Certificado de
conclusão de curso
Técnico em
Hidráulica.
Certificado,
devidamente
registrado, de curso
de ensino médio,
fornecido por
instituição
educacional,
reconhecido pelo
Ministério da
Educação;
Certificado de
conclusão de curso
Técnico em
Refrigeração; e
registro profissional
no
Conselho
Competente,
Resolução nº 262,
de
28 de julho de
1979/CONFEA.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses

7

1

Técnico em
Informática

2

0

22

2

R$ 1.300,00

40h

Técnico em
Radiologia

10

1

122

7

R$ 2.200,001

24h

Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível
médio (antigo 2º
grau) expedido por
Instituição
de Ensino
reconhecida pelo
MEC; Curso
Técnico em
Informática
reconhecido por
Conselho Estadual
de Educação ou
por
Conselho Nacional
de Educação.
Certificado de
conclusão do
Ensino Médio,
devidamente
registrado,
fornecido por
instituição de
ensino reconhecida
pelo Ministério da
Educação;
Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de
curso de Técnico
de Radiologia,
fornecido por
7
instituição de
ensino reconhecida
pelo
Ministério da
Educação; registro
no conselho
regional de
técnicos em
radiologia;
experiência
comprovada de no
mínimo 6 (seis)
meses no
ambiente hospitalar
ou clínicas de
exames
radiológicos na
realização de
tomografias,
ressonâncias, raio
X, arco cirúrgico e
hemodinâmica em
suas diversas
topografias

Piso estabelecido na Lei nº 7.394/1985

8

2

Técnico em
Segurança do
Trabalho

1

0

12

2

R$ 1.300,00

40h

Advogado

1

0

6

2

R$ 1.500,00

20h2

Analista de
Departamento
Pessoal

0

0

5

0

R$ 1.500,00

40h

Certificado,
devidamente
registrado, de
conclusão de curso
de nível
médio (antigo 2º
grau) expedido por
Instituição
de Ensino
reconhecida pelo
MEC; Curso
Técnico de
Segurança do
Trabalho com
registro profissional
no MTE, conforme
Lei
Federal nº
7.410/1985.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Direito fornecido
por instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC e com registro
na
Ordem dos
Advogados do
Brasil (OAB), com
registro principal ou
suplementar na
seccional
da Paraíba.
Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Administração de
Empresas, Ciências
Contábeis, Gestão
de
Pessoas ou outras
áreas afins,
fornecido por
instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC.
experiência
comprovada na

Jornada especial definida na Lei nº 8.906/94

9

Analista de
Recursos
Humanos

0

0

4

0

R$ 1.500,00

40h

Analista de
Rede/Sistemas/
Software

1

0

9

1

R$ 1.500,00

40h

Assessor de
Imprensa

0

0

4

0

R$ 1.500,00

25h3

3

função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
em curso de
graduação em
Gestão de RH,
Administração ou
Psicologia
Organizacional,
reconhecido pelo
MEC.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses
Diploma
devidamente
registrado
no curso de
graduação em
Análise de
Sistemas, Ciência
da Computação,
Engenharia da
Computação,
Informática,
Tecnologia de
Processamento de
Dados ou
Sistemas de
Informação,
reconhecido pelo
MEC. experiência
comprovada na
função, de
no mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Comunicação,
Jornalismo ou
Relações Públicas,
fornecido
por instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.

Jornada especial, art.303 da CLT

10

4

Assistente
Social

3

0

34

2

R$ 1.500,00

30h4

Biomédico

2

0

19

2

R$ 1.500,00

40h

Contador

0

0

4

0

R$ 1.500,00

44h

Diploma
devidamente
registrado de curso
de graduação em
Serviço Social,
fornecido por
instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC. Devidamente
registrado em
conselho regional
de classe.
Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Biomedicina,
fornecido por
instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC. Devidamente
registrado em
conselho regional
de classe.
Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Ciências Contábeis,
fornecido por
instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC e com registro
no Conselho
Regional de
Contabilidade da
Paraíba.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.

Jornada especial estabelecida na Lei nº 12.317/2010

11

Ecólogo

0

0

1

0

R$ 1.500,00

40h

Enfermeiro

12

1

161

9

R$ 1.500,00

40h

Enfermeiro
Auditor

0

0

5

1

R$ 1.500,00

40h

Enfermeiro
Centro
Cirúrgico

2

0

23

2

R$ 1.500,00

40h

Diploma
devidamente
registrado de curso
de graduação em
Ecologia, fornecido
por instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC. Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Enfermagem,
fornecido por
instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC e com registro
do Conselho
Regional de
Enfermagem
(COREN).
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado decurso
de graduação em
Enfermagem,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC; Certificado
de conclusão de
Curso de Pósgraduação em
Auditoria de
Enfermagem,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC com registro
no Conselho
Regional de
Enfermagem
(COREN).
Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6
(seis)meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em

12

Enfermeiro em
Hemoterapia

2

0

23

2

R$ 1.500,00

40h

Enfermagem com
residência na área
de procedimentos
cirúrgicos,
fornecido em
instituição de
ensino
de nível superior,
reconhecido pelo
MEC e
como registro no
Conselho Regional
de
Enfermagem
(COREN PB) ou
curso de pós
graduação lato ou
stricto sensu em
Enfermagem em
Centro Cirúrgico,
reconhecido pelo
MEC e como
registro no
Conselho Regional
de Enfermagem
(COREN PB).
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Enfermagem,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
Ministério da
Educação;
Certificado de
conclusão de Curso
de Pós
graduação em
Hemoterapia,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
Ministério da
Educação; ou
Título de
Especialista em
Enfermagem
Hematologia e/ou
Hemoterapia,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
Ministério da
Educação, COREN
ou pela Associação
Brasileira de
Hematologia,
Hemoterapia e

13

Enfermeiro
Emergencista

Enfermeiro
Hemodinamicista

4

0

47

3

R$ 1.500,00

40h

2

0

23

2

R$ 1.500,00

40h

Terapia Celular
(ABHH).
Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6
(seis)meses
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Enfermagem,
fornecido por
instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC e como
registro no
Conselho Regional
de Enfermagem
(COREN PB).
Certificado de
conclusão de curso
de Pós-Graduação
em Urgência e
Emergência;
desejável curso de
Atendimento pré
Hospitalar (APH)
como BLS/ACLS.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Enfermagem com
residência na área
de Cardiologia, com
área
de abrangência em
Hemodinâmica,
fornecido
em instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC e como
registro no
Conselho Regional
de Enfermagem
(COREN PB) ou
curso de pós
graduação lato ou
stricto
sensu em
Enfermagem na
área de
Cardiologia, com
abrangência na
área de
Hemodinâmica,
reconhecido pelo

14

Enfermeiro
Intensivista
Adulto

10

1

133

7

R$ 1.500,00

40h

Enfermeiro
Intensivista
Pediátrico

8

0

96

5

R$ 1.500,00

40h

MEC e como
registro no
Conselho Regional
de Enfermagem
(COREN PB).
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Enfermagem,
fornecido por
instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC e como
registro no
Conselho Regional
de Enfermagem
(COREN PB).
Certificado de
conclusão de
curso de PósGraduação em
Intensivismo; ou
Intensivismo
Adulto; ou
Enfermagem em
Terapia Intensiva;
ou Certificado de
Conclusão
de Residência em
Terapia Intensiva;
ou
Paciente Crítico; ou
Adulto Crítico,
fornecido
por instituição
reconhecida pelo
Ministério da
Educação; ou
Título de
Especialista em
Terapia Intensiva
Adulto, fornecido
pela
Associação
Brasileira de
Enfermagem em
Terapia Intensiva.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Enfermagem,
fornecido por
instituição de

15

Enfermeiro
Obstetra

3

0

35

3

R$ 1.500,00

40h

ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC e como
registro no
Conselho Regional
de Enfermagem
(COREN PB).
Certificado de
conclusão de curso
de Pós-Graduação
em Intensivíssimo;
ou Intensivíssimo
Adulto/pediátrico;
ou
Enfermagem em
Terapia Intensiva;
ou Certificado de
Conclusão de
Residência em
Terapia Intensiva
pediátrica; ou
paciente crítico;
fornecido por
instituição
reconhecida
pelo MEC; ou Título
de Especialista em
Terapia Intensiva
Pediátrica,
fornecido pela
Associação
Brasileira de
Enfermagem em
Terapia Intensiva.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado de curso
de graduação em
Enfermagem,
fornecido por
instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC e como
registro no
Conselho Regional
de Enfermagem
(COREN PB).
Certificado de
conclusão decurso
de Pós-Graduação
em enfermagem
obstétrica.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.

16

5

Engenheiro do
Trabalho

0

0

3

0

R$ 6.600,005

30h

Estatístico

0

0

3

0

R$ 1.500,00

40h

Farmacêutico

4

0

43

3

R$ 1.500,00

40h

Diploma,
devidamente
registrado, ou
Certificado de
conclusão de curso
de
graduação de nível
superior em
Engenharia ou
Arquitetura,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
Ministério da
Educação;
Certificado de
conclusão de Curso
de Pós-graduação
em Segurança do
Trabalho,
com carga horária
mínima de 360
horas, fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
Ministério da
Educação; Registro
no CREA/PB ou
CAU/PB como
Engenheiro de
Segurança do
Trabalho.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Estatística,
fornecido por
instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC. Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Farmácia e registro
no órgão
competente.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)

Piso estabelecido na Lei nº 4.950-A/1966
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6

Fisioterapeuta

9

1

119

6

R$ 1.500,00

30h6

Fisioterapeuta
Intensivista
Adulto

6

0

71

4

R$ 1.500,00

30h

meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Farmácia e registro
no órgão
competente.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Fisioterapia e
registro no órgão
competente.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Fisioterapia com
residência área
abrangência em
Terapia
Intensiva fornecido
em instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC e com
registro no
Conselho; ou pósgraduação Lato ou
Stricto sensu em
Fisioterapia com
área de
abrangência em
Terapia Intensiva
Adulto, reconhecido
pelo MEC, e
registro no
Conselho,
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.

Jornada especial fixada na Lei nº 8.856/94
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Fisioterapeuta
Intensivista
Pediátrico

4

0

47

3

R$ 1.500,00

30h

Fonoaudiologia

1

0

16

2

R$ 1.500,00

30h7

Médico

2

0

34

2

R$ 3.300,008

20h

7
8

Diploma
devidamente
registrado
de curso de
graduação em
Fisioterapia com
residência área
abrangência em
Terapia
Intensiva e
pediatria fornecido
em instituição de
ensino de nível
superior,
reconhecido pelo
MEC e com registro
no Conselho; ou
pós graduação Lato
ou Stricto sensu em
Fisioterapia com
área de
abrangência em
Terapia Intensiva
em pediatria,
reconhecido pelo
MEC, registro no
Conselho.
Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado de curso
de graduação em
Fonoaudiologia e
registro no órgão
competente.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma,
devidamente
registrado, ou
Certificado de
conclusão de curso
de
graduação de nível
superior em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
Ministério da
Educação; Registro
no CRM/PB.
experiência
comprovada
na função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.

Jornada especial fixada na Lei nº 7.626/87
Piso estabelecido na Lei nº 3.999/61 acrescido de plantões que vierem a ser contratados em acordo com as demandas da administração.
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Médico Auditor

0

0

3

0

R$ 3.300,00

20h

Médico
Cardiologista
Adulto

3

0

29

2

R$ 3.300,00

20h

Médico
Cardiologista
Pediátrico

1

0

6

0

R$ 3.300,00

20h

Diploma,
devidamente
registrado,
de curso de
graduação em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC, título de
especialista em
Auditoria
de Sistemas de
Saúde com registro
no CRM,
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma,
devidamente
registrado, ou
Certificado de
conclusão de curso
de
graduação de nível
superior em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
Ministério da
Educação;
Certificado ou
documento de
conclusão de
Residência Médica
em Cardiologia em
Serviço
reconhecido pela
CNRM e/ou Título
Especialista em
Cardiologia
fornecido pela
Sociedade
Brasileira de
Cardiologia;
Registro no
CRM/PB.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses
Diploma,
devidamente
registrado, de curso
de graduação em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC, acrescido de
certificado de
conclusão de
Residência Médica
em Cardiologia
Pediatrica, com

20

Médico Clínico
Geral/Hospitalista

Médico
Hemoterapeuta
/Hematologista

7

0

77

5

R$ 3.300,00

20h

0

0

4

0

R$ 3.300,00

20h

área de atuação
em Cardiologia
Pediátrica,
reconhecido pela
Comissão Nacional
de
Residência Médica,
ou de título de
especialista em
Cardiologia
Pediátrica, com
área de atuação
em Cardiologia
Pediátrica,
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira e
registrado no
Conselho Regional
de Medicina e
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma,
devidamente
registrado, de curso
de graduação em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida
pelo MEC,
acrescido de
certificado de
conclusão de
Residência Médica
em Clínica
Médica,
reconhecido pela
Comissão Nacional
de Residência
Médica, ou de título
de especialista em
Clínica Médica,
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira e
registrado no
Conselho Regional
de Medicina e
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma de
graduação em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC, acrescido de
certificado de
conclusão de
Residência
Médica em
Hematologia e
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Médico
Infectologista

1

0

9

1

R$ 3.300,00

20h

Médico
Intensivista
Adulto

10

1

127

8

R$ 3.300,00

20h

Hemoterapia,
reconhecido pela
Comissão Nacional
de
Residência Médica,
ou de título de
especialista em
Hematologia e
Hemoterapia,
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira e
registrado no
Conselho Regional
de Medicina, e
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma,
devidamente
registrado, de curso
de graduação em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC, acrescido de
certificado de
conclusão de
Residência Médica
em Infectologia,
reconhecido pela
Comissão Nacional
de Residência
Médica, ou de título
de especialista em
Infectologia,
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira e
registrado no
Conselho Regional
de Medicina, e
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
em curso de
graduação em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC; com registro
no órgão
competente e
certificado de
conclusão de
Residência Médica
em Terapia
Intensiva Adulto,
reconhecido pela
Comissão Nacional
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Médico
Intensivista
Pediátrico

2

0

19

2

R$ 3.300,00

20h

Médico
Neurologista
Adulto

2

0

24

2

R$ 3.300,00

20h

de Residência
Médica, ou de título
de especialista em
Terapia Intensiva
Adulto,
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira,
devidamente
registrada no
Conselho Regional
de Medicina,
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
superior
Completo em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC; com registro
no órgão
competente e
certificado de
conclusão de
Residência Médica
em Terapia
Intensiva
Pediátrica/Neonatal
, reconhecido pela
Comissão Nacional
de Residência
Médica, ou de título
de especialista em
Terapia Intensiva
Pediátrica/Neonatal
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira,
devidamente
registrada no
Conselho Regional
de Medicina,
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado
de graduação em
Medicina fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecido pelo
MEC; certificado de
conclusão de
Residência Médica
em neurologia,
reconhecido pela
Comissão Nacional
de Residência
Médica, ou de título
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Médico
Neurologista
Pediátrico

0

0

1

0

R$ 3.300,00

20h

Médico
Nutrólogo

0

0

3

0

R$ 3.300,00

20h

de especialista em
neurologia,
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira,
devidamente
registrada no
Conselho Regional
de Medicina,
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma
devidamente
registrado em curso
de graduação em
Medicina com
registro no órgão
competente e
certificado de
conclusão de
Residência Médica
em neurologia,
reconhecido pela
Comissão Nacional
de Residência
Médica, ou de título
de especialista em
neurologia,
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira,
devidamente
registrada no
Conselho Regional
de Medicina,
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma,
devidamente
registrado, de curso
de graduação em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC, acrescido de
certificado de
conclusão de
Residência Médica
em Nutrologia,
reconhecido pela
Comissão Nacional
de Residência
Médica, ou de título
de especialista em
Nutrologia,
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira e
registrado no
Conselho Regional
de Medicina, e
experiência

24

Médico
Obstetra/Ginec
ologia

4

0

45

4

R$ 3.300,00

20h

Médico
Pediatra

3

0

37

3

R$ 3.300,00

20h

comprovada na
função, de no
mínimo 6
(seis)meses.
Diploma,
devidamente
registrado, de curso
de graduação em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida
pelo MEC,
acrescido de
certificado de
conclusão de
Residência Médica
em Ginecologia e
obstetrícia,
reconhecido pela
Comissão Nacional
de Residência
Médica, ou de título
de especialista em
Ginecologia e
Obstetrícia,
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira e
registrado no
Conselho Regional
de Medicina, e
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma,
devidamente
registrado, de curso
de graduação em
Medicina, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC, acrescido de
certificado de
conclusão de
Residência Médica
em Pediatria,
reconhecido pela
Comissão Nacional
de Residência
Médica, ou de título
de especialista em
Pediatria,
reconhecido pela
Associação Médica
Brasileira e
registrado no
Conselho Regional
de Medicina, e
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6
(seis)meses
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Neuropsicólogo

0

0

1

0

R$ 1.500,00

40h

Nutricionista

3

0

31

4

R$ 1.500,00

40h

Odontologia
(Cirurgião
Dentista)

1

0

13

1

R$ 3.300,009

20h

Perfusionista

1

0

10

1

R$ 1.500,00

40h

9

Diploma
devidamente
registrado em curso
de graduação em
Psicologia com
Especialização em
Neuropsicologia,
fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecido
pelo MEC e registro
no Conselho
Regional de
Psicologia.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma,
devidamente
registrado, de curso
de graduação em
Nutrição, fornecido
por instituição de
ensino superior
reconhecida
pelo MEC e com
registro no
Conselho
Competente.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses
Diploma,
devidamente
registrado, de curso
de graduação em
Odontologia,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
MEC e habilitação
em odontologia
hospitalar com
registro no
Conselho
Competente em
odontologia, com
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
Meses.
Diploma
devidamente
registrado em curso
superior em
Biomedicina,
Biologia,
Enfermagem,
Farmácia ou
Fisioterapia

Piso estabelecido na Lei nº 3.999/1961
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Psicólogo

3

0

33

3

R$ 1.500,00

40h

Psicopedagogo

0

0

1

0

R$ 1.500,00

40h

reconhecidas pelo
MEC; com curso de
pós
graduação Lato
Sensu
especialmente
designado para
este fim,
reconhecido pelo
MEC e/ou, com
curso de extensão
através de Centros
Formadores
reconhecidos pela
Sociedade
Brasileira de
Circulação
Extracorpórea
(SBCEC) e, neste
caso,
obrigatoriamente,
com aquisição do
Título de
Especialista, pela
SBCEC.
Devidamente
registrado em seus
respectivos
conselhos de
classe. Comprovar
por meio de 100
fichas/formulários
de perfusões
realizadas no último
ano, assinadas e
carimbadas pelo
perfusionistas e
cirurgião
cardiovascular.
Diploma,
devidamente
registrado, ou
Certificado de
conclusão de curso
de graduação de
nível superior em
Psicologia,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
Ministério da
Educação e
devidamente
registrado no
conselho de classe.
Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses
Diploma,
devidamente
registrado, curso de
graduação de nível
superior em
Psicopedagogia,
Superior em
Psicologia ou
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Terapeuta
Ocupacional

1

0

10

2

R$ 1.500,00

30h

Pedagogia com
Especialização em
Psicopedagogia,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
Ministério da
Educação.
Devidamente
registrado em seus
respectivos
conselhos de
classe. Experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.
Diploma,
devidamente
registrado, ou
Certificado de
conclusão de curso
de graduação de
nível superior em
Terapia
Ocupacional,
fornecido por
instituição de
ensino superior
reconhecida pelo
Ministério da
Educação.
Certificado de
conclusão de curso
de Pós-Graduação
ou de Programa de
Residência na área
da Saúde Pública
e/ou Saúde
Coletiva e/ou
Saúde Comunitária
e/ou Saúde da
Família e/ou Saúde
Mental. Registro no
CREFITO/PB.
experiência
comprovada na
função, de no
mínimo 6 (seis)
meses.

(1) 326 vagas, sendo (310) para ampla concorrência e (16) destinadas às pessoas portadoras de deficiência (PCDs);
(2) 4.075 para cadastro de reservas, sendo (3.871) para ampla concorrência e (204) destinadas às pessoas portadoras de deficiência (PCDs).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente
Edital de Retificação.
João Pessoa, 14 de julho de 2021

DANIEL BELTRAMMI
Diretor Superintendente
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