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O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, RETIFICA o Edital de Abertura do Processo 

Seletivo Simplificado nº 035, de 06 de janeiro de 2023 conforme segue: 

 

1. No item 5.1.e, onde se lê "O candidato que possuir comprovante de 

experiência na área pretendida e deve anexar à aplicação eletrônica, mediante a 

apresentação da cópia da carteira de trabalho e Previdência Social (CTPS) na parte 

anotada, para o caso de serviços na iniciativa privada; e para experiência em área 

pública, certidão ou declaração emitida pela mantenedora do órgão;", leia-se "O 

candidato que possuir comprovante de experiência na área pretendida deve 

anexar à aplicação eletrônica, mediante a apresentação da cópia da carteira de 

trabalho e Previdência Social (CTPS) na parte anotada ou certidão ou declaração 

emitida pelo empregador, para o caso de serviços na iniciativa privada; e para 

experiência em área pública, certidão ou declaração emitida pela mantenedora do 

órgão"; 

 

2. No item 6.5 - TABELA I passa a vigorar com a seguinte informação: 

TABELA I 

ITEM TITULAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 

TOTAL 

01 

Graduação por curso de APH e 
BLS (certificado com conteúdo 
programático comprovando 
teoria e prática) 

05 (cinco) pontos 10 (dez) pontos 

02 

Cursos extensivos ou 
profissionalizantes, específicos na 
área da saúde, com no mínimo 40 
(quarenta) horas, concluído há 05 
(cinco anos ou menos até a data 
da inscrição 

02 (dois) pontos 20 (vinte) pontos 
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04 

Experiências comprovadas no 
cargo pretendido e/ou na área da 
saúde, sendo: 

* Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) para 
área privada; 

* Certidão, atestado ou declaração 
para área pública emitido pela 
mantenedora; 

* Estágios remunerados: 
certificados de realização emitida 
pela empresa responsável pelo 
contrato. 

01 (um) ponto por 
mês de exercício 

comprovado no cargo 
pretendido no período 

de 01/03/2017 a 

31/12/2022 

70 (setenta) pontos 

 

TOTAL 100 (cem) pontos 

*A instrução solicitada no requisito para provimento não será pontuada. 

 

3. No item 7.6, onde se lê "Para efeitos de pontuação e avaliação dos itens 01 

e 02 da TABELA I deve o candidato apresentar certificados ou declaração de 

conclusão emitidos pela instituição em que realizou o curso. do item 03 da TABELA 

I, deve o candidato apresentar histórico, certificado, declaração ou atestado de 

freqüência emitido pela instituição de ensino, devidamente assinado com 

certificação digital e para graduação em curso deverá ser de data vigente, sendo 

ambos específicos de interesse do cargo.", leia-se " Para efeitos de pontuação e 

avaliação dos itens 01 e 02 da TABELA I deve o candidato apresentar 

certificados, atestado ou declaração de conclusão emitidos pela instituição 

em que realizou o curso." 

4. No item 7.8, onde se lê "A contagem de pontos relativos á experiência 

obedecerá ao tempo de serviço mensal. Quando tratar-se de horas trabalhadas 

para fechar trinta dias de trabalho cabe ao candidato trazer a soma correspondente 

devidamente comprovado", leia-se "A contagem de pontos relativos á 

experiência obedecerá ao tempo de serviço mensal, sem sobreposição de 

tempo. Quando tratar-se de horas trabalhadas para fechar trinta dias de 

trabalho cabe ao candidato trazer a soma correspondente devidamente 

comprovado".                 

A administração pode rever seus atos sempre que verificar alguma irregularidade. 

Capão da Canoa, 09 de janeiro de 2023 

 

 
LUCIANA BARBOSA GOLDANI 
Secretária de Gestão, Inovação                
e Planejamento 

AMAURI MAGNUS GERMANO 
Prefeito Municipal 

 

 


