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RETIFICAÇÃO 001/2021 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS, EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA, PARA 

ATUAR NO COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Nº 001/2021 

 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO III 

 

 TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO 

 

I – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO PONTOS QTD MÁXIMA 

A 
Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 140 horas, concluídas nos últimos anos, a saber: 2017, 2018, 
2019 e 2020 até a data de publicação do edital. 

06 01 

B 
Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 80 horas até o limite máximo de 139 horas, concluídas nos 
últimos anos, a saber: 2017, 2018, 2019 e 2020 até a data de publicação do edital. 

04 01 

C 
Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 40 horas até o limite máximo de 79 horas concluídas, nos últimos 
anos, a saber: 2017, 2018, 2019 e 2020 até a data de publicação do edital. 

03 01 

D 
Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 20 horas até o limite máximo de 39 horas concluídas, nos últimos 
anos, a saber: 2017, 2018, 2019 e 2020 até a data de publicação do edital. 

02 01 

E Ensino Superior concluído em qualquer área 01 01 

F 
Tempo de serviço na função de técnico em enfermagem, até o limite de 48 (quarenta e oito) 
meses, em qualquer instituição pública ou privada. 

0,25 pontos a 
cada 12 

(doze) meses 
01 

 

 O Município terá 03 (três) meses de análise documental dos certificados/diplomas apresentados pelos professores aprovados no 
processo seletivo. Sendo constatada qualquer irregularidade o (a) candidato (a) terá seu contrato rescindido e toda documentação 
analisada será encaminhada aos órgãos competentes para aplicação das sanções civis e criminais. 

 

II – AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO PONTOS QTD MÁXIMA 

A 
Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 140 horas, concluídas nos últimos anos, a saber: 2017, 2018, 
2019 e 2020 até a data de publicação do edital. 

06 01 

B 
Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 80 horas até o limite máximo de 139 horas, concluídas nos 
últimos anos, a saber: 2017, 2018, 2019 e 2020 até a data de publicação do edital. 

04 01 

C 
Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 40 horas até o limite máximo de 79 horas concluídas, nos últimos 
anos, a saber: 2017, 2018, 2019 e 2020 até a data de publicação do edital. 

03 01 
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D 
Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 20 horas até o limite máximo de 39 horas concluídas, nos últimos 
anos, a saber: 2017, 2018, 2019 e 2020 até a data de publicação do edital. 

02 01 

E 
Curso de Informática com duração igual ou superior a 120 horas, nos últimos anos, a saber: 
2017, 2018, 2019 e 2020 até a data de publicação do edital. 

01 01 

F Ensino técnico na área da Saúde 01 01 

G 
Tempo de serviço até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, em qualquer instituição pública 
ou privada. 

0,25 pontos a 
cada 12 

(doze) meses 
01 

 

a)   O Município terá 03 (três) meses de análise documental dos certificados/diplomas apresentados pelos professores aprovados no 
processo seletivo. Sendo constatada qualquer irregularidade o (a) candidato (a) terá seu contrato rescindido e toda documentação 
analisada será encaminhada aos órgãos competentes para aplicação das sanções civis e criminais 

 

LEIA-SE  

ANEXO III 

 

 TABELA DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS E TEMPO DE SERVIÇO 

 

I – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO PONTOS QTD MÁXIMA 

A 
Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 140 horas, concluídas nos últimos anos, a saber: 2017, 2018, 
2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital, qual seja 24/05/2021. 

06 01 

B 

Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 80 horas até o limite máximo de 139 horas, concluídas nos 
últimos anos, a saber: 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital, 
qual seja 24/05/2021. 

04 01 

C 

Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 40 horas até o limite máximo de 79 horas concluídas, nos últimos 
anos, a saber: 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital, qual seja 
24/05/2021. 

03 01 

D 

Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 20 horas até o limite máximo de 39 horas concluídas, nos últimos 
anos, a saber: 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital, qual seja 
24/05/2021. 

02 01 

E Ensino Superior concluído em qualquer área 01 01 

F 
Tempo de serviço na função de técnico em enfermagem, até o limite de 48 (quarenta e oito) 
meses, em qualquer instituição pública ou privada. 

0,25 pontos a 
cada 12 

(doze) meses 
01 

 

 O Município terá 03 (três) meses de análise documental dos certificados/diplomas apresentados pelos professores aprovados no 
processo seletivo. Sendo constatada qualquer irregularidade o (a) candidato (a) terá seu contrato rescindido e toda documentação 
analisada será encaminhada aos órgãos competentes para aplicação das sanções civis e criminais. 
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II – AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO PONTOS QTD MÁXIMA 

A 
Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 140 horas, concluídas nos últimos anos, a saber: 2017, 2018, 
2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital, qual seja 24/05/2021. 

06 01 

B 

Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 80 horas até o limite máximo de 139 horas, concluídas nos 
últimos anos, a saber: 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital, 
qual seja 24/05/2021. 

04 01 

C 

Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 40 horas até o limite máximo de 79 horas concluídas, nos últimos 
anos, a saber: 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital, qual seja 

24/05/2021. 

03 01 

D 

Participação e Organização de Curso de qualificação profissional na área da saúde com 
duração igual ou superior a 20 horas até o limite máximo de 39 horas concluídas, nos últimos 
anos, a saber: 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital, qual seja 
24/05/2021. 

02 01 

E 
Curso de Informática com duração igual ou superior a 120 horas, nos últimos anos, a saber: 
2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 até a data de publicação do edital, qual seja 24/05/2021. 

01 01 

F Ensino técnico na área da Saúde 01 01 

G 
Tempo de serviço até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, em qualquer instituição pública 
ou privada. 

0,25 pontos a 
cada 12 

(doze) meses 
01 

b)   O Município terá 03 (três) meses de análise documental dos certificados/diplomas apresentados pelos professores aprovados no 
processo seletivo. Sendo constatada qualquer irregularidade o (a) candidato (a) terá seu contrato rescindido e toda documentação 
analisada será encaminhada aos órgãos competentes para aplicação das sanções civis e criminais. 

 

Iúna/ES, 24 de maio de 2021. 

 

(Original assinado) 
Romário Batista Vieira 

Prefeito Municipal 

 


