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Companhia de Desenvolvimento •=------
da Paraíba - CINEP 

EDITAL E AVISO 
COMPANHIA DE DESENVOLVIME 'TO DA PARAÍBA 

CNPJ(MF) N• 09.123.027/0001-46 
JOÃO PESSOA- PARAÍBA 

EOITA.L DE PR1M.EIRA CO. 'VOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR.O(NÁRJA 
Pelo presente Edital, convidamos os acionistas da COMl'ANEIIA DE DESENVOLVIMENTO DA 
PARAÍBA-C(Nf;P a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em primeira convocação, às 
11  :00 boms do dia 16 de setembro de 2022, por video coaferência. Quando será tratado: I - Eleição e 
posse do membro findar no Conselho de Administração da CINEP, para cumprimento do restante do 
mandato: II - Outros assuntos de interesse social. 

João Pessoa, 06 de setembro de 2022. 
RÓMULO SOARI':S POLARI FILHO 

Diretor Presidente da ClNEP 

Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba 

EDITAL E AVISO 
FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL OA PARAiBA- fUI\ES-C 

EOI'l'.4.L Nº 0IS/2022 DE CHAJ\1AMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE 
EXIBIÇÃO OE FILMES PARAIBANOS OE CURTA-METRAGEM, MÉOIA-METRAGEM E 

LONGA-METRAGEM PARA O CINE BANGUÊ. 
ERRATA 
O Governo do Estado da Paraíba, a Secretaria de Educação, através da Ftmdaç/Jo Espaço C11/111ral da 
Paraíba- Fmresc, representaru\ pelo seu preside.nte, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Lei .Estadual nº 4.31 S/1981, alterada pela Lei Estadual nº 10.919/2017: com base no que dispõe o 
inciso Ili doan. 3° da Lei Estadual n' 10.32512014, que institui a Política Estadual de Cultura e o caput do 
An. 25 da Lei Federal nº 8.66611993; de acordo com o ProcessoAdmi.nistrarivo FEC-PRC-2022/00702; 
e regido pelos princípios da legali.dade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência 
ç d� tran$J)arência, toma pública i, a�rtura do proçcsso de;, sdeçã11 de prop1111as de esibição de .!i!mes 
paraibaoos de curta-metragem, média-metragem e longa-metragem para o Cine Banguê, confom1e 
os tennos e condições estabelecidos no Regulamento. 
Onde lê-se: 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Poderão participar deste Edital pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, residentes na Paraíba. 
2.2 - - Este Edital admite a inscrição de: 
2.2.1 Pesso•s Fisic>S; 
2.2.2 Microempreendedores Individuais (MEi). em nome do(a) artista: e 
2.2.3 Pessoa Juridic,i, cujo representante legal seja o(a) próprio(a) artista. 
2.3 Ficam impedido(as) de participar deste certame servidores(as) públicos(as), prestadores(as) de serviço 
e demais colaboradores(as) vinculados(as) à Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc). fundação 
Casa de José Américo (FCJA), Fundação Emani Satyro (Funes), Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) e Secretaria de Estado da Culntra (Secult), assim como parentes 
em até 3° grau dos membros da Comissão de Seleção e do presidente da Funesc. 
2.4 No ato da inscriç,io, os(as) candidatos(as) deverão declarar ciência de que não integram as instituições 
ocimo mencionndos, nssumindo integrnlmente n responsnbilidnde por estn declnrnção. 
2.5 Não serão •dmitidas as inscrições de Pessoas Físicas ou Pessoas Jurídicas inseridas no cadastro 

de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. bem como 
impedidos de contratar com a Administração Pública, cabendo à Funesc esta verificação. 
�ia- se: 
2. DAS CONl)IÇÕES DE PAR'l'IC(PAÇÃO 
2.1 - Poderão participar deste Edital pessoas maiores de 18 (dezoito) anos. residentes na Paraíba. 

João Pessoa, 06 de setembro de 2022 
PEDRO DANIEL DE CARLI SANTOS 

Presidente 
Funda�ão Espaço Cultural da Paraíba - Funesc 

Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraíba 

EDITAL E AVISO 
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA - fAPESQ 

EXTRATO DO EDITAL l'i' 24/2022 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL À ll'iOVAÇÃO - PETI PARAÍBA 

A Funda�ão de Apoio à Pesquisa. do Estado da Paraíba - FAPESQ toma público Q resultado final do 
Edital n• 24/2022. 

RESULTADO FINAL APÓS RECURSO 

PROP0:0-:E�TE 1:-.snn,,çAo P O � TVAÇÁO SITUAÇÃO DA 

OBTIO,\ PK.ôi>OSTA 

RobMo V1lmar SallS Umvmxla.� Fedenl da Paníba (UFP8). Campu$ Joio Pesoa 9, 1 A.pnn•llda 

K""lly O,iiia.ae Goma; da SI.MI 

Bolivu PODCIUIO Goular1 llt' L1.1:111 

Jtnman Pm:111 dt Gl6mkl 
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Campina Grande, 06 de setembro de 2022. 
ROBERTO GERMANO COSTA 

Presidente da FAPESQ 

Secretaria de Estado 
da Saúde 

EDITAL E AVISO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

ESCOLA OE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA 

PROCESSO SELETIVO PAR4. EQUTP"E TÉCNICO PEDAGÓGICA DOS PROGRAMAS 
DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE E DA REDE ESCOLA DA ESP / SES-PB 

EDITAL ESP-PB N' 16/2022 
A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES- PB), por meio da Escola de Saúde Pública (ESP-PB), 
c:onsiderando a necessidade de eleváJ o nível de profissionalismo e exc:elência dos programas de residênc:-ia 
em saúde, qualificando ainda mais a assistência à saúde prestada em nossas unidades e a necessidade 
de fonalecer a integração ensino -serviço TORl"\J"A PÚBLICA a realização da seleção para Preceptoria, 
Tutoria e Coordcnaçilo do: 1) Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança: 2) Pro
grama de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva: 3) Programa de Residência Uniprofissional 
em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial: 4) Programa de Residência Uniprofissional em Clinica 
1.ntcgrada em Odontologia; S) Programa de Residência Uniprofissiom>I em Enfem1agem Obstétrica; 6) 
Coordenação da Cornissiío de Residência Multiprofissional (COREMU); 7) Programa de Residência 
Médica em Cirurgia Geral; 8) ProgTama de Residência Médica em •Cirurgia Pediátrica:9) Programa 
de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia (senão): 10) Programa de Residência Médica em 
Medicina de Familia e Comunidade. Bem como seleciona bolsistas para Apoio Técnico Pedagógico do 
Núcleo de Residências em Saúde e do Núcleo da Rede Escola SUS - PB da ESP-PB, confonue regras 
estabelecidas neste edital. 
1. DO OBJETO. 
1.1 - Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de vagas para BOLSISTAS da equipe técnico 
pedagógica dos Programas de Residência em Á.rea Profissional da Saúde: 1) Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Criança; 2) Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva; 
3) Programa de Residência Uniprofissional cm Cirurgia e Traumatologia Buc.omaxilofacial; 4) P[ograma 
de Residência Uniprofissional em Clínica l.ntegrada em Odontologia; 5) Programa de Residência Uni
profissional em Enfennagem Obstétrica; 6) Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional 
(COREMU): Para preceptores dos programas de Residência Médica: 1) Programa de Residência Médica 
em Cirurgia Geral:2) Programa de Residência. Médica em Cirurgia Pediátrica: 3) Programa de Residên
cia Médica em Ginecologia e Obstetricia(sertão); 4) Medicina de Familia e Comunidade. Bem como 
seleciona bolsistas para Apoio Técnico Pedagógico do Núcleo de Residências em Saúde e do Núcleo da 
Rede Escola SUS - PB da ESP-PB. 
1.2 - Os candidatos vinculados aos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança, 
Programa de Residência Uniprofissional em Clinica Integrada em Odontologia e em Enfermagem Obs
tétrica, Programa de Re sidência Médica em Cirurgia Geral, Programa de Residência MédicA em Cirurgia 
Pcdiátrica e Coordenação da COR.EMU seriio alocados no município de Joiio Pessoa-PB: 
1.3 -Os candidatos vinculados ao Programa de Residência Uniprofissional em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial seriio alocados no município de Çampina Grande-PS; 
1.4 -Os candidatos vinculados ao Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletivapoderão 
ser alocados nos municípios de Cajazeires, Catolé do Rocha ou Sousa: 
1.5 • Os candidatos ao Programa de Residência Médica cm Ginecologia e Obstetrícia serão alocados no 
município de Patos-PB. 
1.6 -Os candidatos ao Programa de Residência. Médica em Medicina de Familia e Comunid:ide podem ser 
alocados nos municípios de: Curral de Cima, Cachoeira dos Índios, lngá. São José de Piranhas ou Uiraúna. 
1.7 - Os candidatos a Apoio Técnico do Núcleo de Residências em Saúde e da Rede Escola SUS - PB 
serão alocados na ESP-P8, no município de João Pessoa-1'8. 
1.8 - Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo Simplificado preencherão as vagas existentes. Os 
candidatos classificados poderão ser convocados, caso haja vacância fumra de vagas, por desistência, ou 
outras situações similares, no prazo de validade desta seleç,io. 
1.9 A convocação de candidatos obedecerá. rigorosamente, à ordem de classificação final publicada no 
site da Escola de Saúde Pública (ESP-PB). 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRl:LI�llNARES. 
2.1. A seleção, regida por este Ed.ital, será realizada pela Escola de Saúde Pública da Paraíba, e coordenada 
por Comissão Avaliadora, composta por servidores da ESP-PB e/ou SES-PB especialmente designados 
para este certame por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). 
2.2. A ESP-PB não se responsabilizará por qualquer infom1ação não recebida no decorrer de qualquer 
atividade da seleção em dec:orrência de problemas nos computadores e demais equipamentos eletrônicos 
utilizados pelos participantes. de falhas de comun_icaçâo nos serviços de banda lsrga, conexões 2G/3G/4G. 
EDGE, WAP, TOMA, bem como de outros fatores de ordem técnica q1Ue impossibilitem a transferência 
de dados para nossos sistemas ou servidores de rede computacional. 
2.2.1. Não serão aceitos questionamentos dos participantes que alegarem divergência de horários entre 
o sistema de seleções da ESP-PB e computador e/ou outro dispositivo u1ilizado pelos participantes para 
o acesso à etapa prevista neste Edi1al. 
2.3. Os seguintes anexos são partes integrantes deste Edital: 
Anexo I - Quanlitativo de bolsas por área de an,ação, carga horária, respectivos valores e vagas: 
Anexo li - Das atividades a serem desenvolvidas; 
Anexo Ili - Declaração de disponibilidade de tempo e compromisso do bolsista para realizar as atividades 
previstas para amação nos Programas de Residênciasem Área Profissional em Saúde e Programas de 
Residências Médicas (Apenas para os cargos de Coordenação, Tutoria e Preceptoria): 
Anexo IV - Quadro de pontuação referente à Análise Curricular e Entreviste: 
Anexo V - Tenuo de Compromisso da Equipe Técnico Pedagógica (Preceptoria, Tutoria e Coordenação) 
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de Progr.imas de Residência em Área Profissional em Saúde e de i>rogramas de Residências Médicas: 
2.4 A presente seleção será utilizada para convocar participantes, em caráter temp,orário, sem vú1culo 
empregatício, por ordem de classrncaçiio, para atenderem aos objetivos previstos no item 1, deste Edital. 
2.5. O resultado definitivo terá ,•alidade de 06 (seis) meses para efeito de c-0nvoc:içào, podendo ser 
prorrogado OI (uma) única vez, por igual período, a contar da data da publicação da homologação no 
site da ESP-PB. 
2.6. As bulsas que, porve.nlura, furem outorgadas, mOOiante dispunibili<lade fi.mmceira e urçamentária, 
serão pagas pelo período de até 24 (vinte e quatro) meses. podendo ser renovadas por meio de processo 
de avaliação das atividades de ensino. pesquisa, desenvolvimento lecnológico ou e:xtensào relacionada 
ao programa, projeto ou curso do qual for panicipe, a depender da necessidade da instimição. 
2. 7. A aprovação nesta seleção assegura ao panicipante a mera expectativa de ser convocado, segundo a 
ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais 
peninentes e, sobrerudo. ao interesse e à conveniência da ESP-PB no âmbito da AdJninistração Pública. 
2.8 Poderão panicipar da presente seleção os interessados que atendam ao Perfil, à Fonnação e aos Re
quisitos do perfil a que o panicipante concorreu. exigido no Anexo I e Anexo II deste Edital, bem como 
a disponibilidade de carga horária. confonne exigida na apresentação da Declaração de Disponibilidade 
e Compromisso de Bolsista. Anexo Ili. sob pena de desclassificação, caso não sejam comprovados. 
2.9 As bolsas poderão ser canceladas, a qualquer tempo, caso o bolsista não cumpra as suas atividades 
e/ou intenompa as atividades constantes nos planos de trabalho das ações ou dos projetos pedagógicos 
dos programas e/ou não apresente postura ética e desempenho profissional satisfatório, bem como. pelo 
cancelamento ou pela conclusão do programa ao qual esteja vinculado. por falta de recursos financeiros 
e, sobrellldo, ao interesse e à conveniência da ESP-PB no âmbito da Administração Pública. 
2.10. O financiamento das bolsas está condicionado à liberação e disponibilidade financeira para esta 
finalidade, podendo sofrer alteração nn mudanç.a ou durante o exercício financeiro, desde que integrem 
o mesmo Projeto (mesmo objeto).. 
3. DAS ATIVIDADES. 
3.1. As atividades dos bolsistas estão previstas no Anexo ]] deste Edital. 
3.2. Além das atividades previstas no Anexo li deste Edital, os participantes classificados. quando 
convocados. poderão participar de outras atividades relacionadas não previstas no referido Anexo e 
devem além das obrigações presentes nos Regimentos Internos das Comissões de Residência Médica e 
Multipro fissional da SES-PB. 
4. DA CONDIÇÃO PARA ASSUMIR AS BOLSAS. 
4.1 O participante selecionado para asswnir a bolsa deverá atender às seguintes exigências: 
a) Ter sido aprovado nesL1 seleção na forma estabelecida no Edital: 
b) Ter nacionalidade brasileira ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estanuo 
de igualdade entre brasileiros e pormgueses, com o reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na 
fonna do disposto no Art. 13 do Decreto Nº 70.436 de 18 de abril de 1972: 
e) Gozar dos direitos polílicos: 
d) Estar quite com as obrigações eleitorais: 
e) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar (para os participantes do sexo masculino): 
t) Possuir os requisitos de formação acadêmica (perfil, formação e requisitos) referente ao perfil que o 
participante concorreu, previsto no Anexo I: 
g) Ter idade mínima de 18 anos na época da outorga: 
h) Ter aplidão física e mental para o exercício das atividades previstas: 
i) Estar quite com os setores de distribuição dos foros criiminais. das Justiças Federal e Estadual, dos 
lugares em que tenha residido nos úhi.mos ci.nco anos� 
j) Estar'luite com a folha de antecedentes da Polícia Fedem.! e da Polícia dos Estados onde tenha residido 
nos últimos cinco anos. expedida� no máximo. há seis meses: 
k) Ter conhecimentos de infonnática básic.a no manuseio de edi1ores de texto. planilhas, navegação na 
internet. uso de e-mail e aplicativos de apresentação sejam cm software livre. público ou proprietário; 
1) Estar devidamente inscrito no Conselho Regional de Classe: 
m) MonH preferencialmente no município sede do Programa de Residência (para os cargos de precep
toria e tu.toria). 
4.1.1. Os. estrangeiros pemianentes no Brasil dispõem dos mesmos direitos dos brasileiros, com exceção 
daqueles privativos dos nacionais. confomie previsto na Constituição Federal de 1988. 
4.2. O participante selecionado deverá entregar i, ESP- PB, quando solicitado, documentos comprobató
rios relacionados neste Edital; podendo, ainda, por ocasião da convocação e por interesse da ESP- PB, 
aprcscnrnr outros documentos necessários pára a implantação da bolsa, sob pena de eliminação. caso o 

participante não os comprove no ato de outorga. 
5. OAS INSCRIÇÕES. 
5.1. A inscrição do participante implica o conhecimento e a tácita aceitação das nonnas e demais con
dições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento, bem como não haverá 
inscrição condicional ou fora de prazo estabelecido neste E.ditai. 
5.2. A inscrição é gratuita, sendo esta, particular, intransferível e individual. 
5.3. As inscrições serão realizadas de 08 a 21 de Setembro de 2022, exclusivamente, pela Internet, dis
ponível no endereço eletrônico: b.ttps://fonns.glc/fü'1tln>TmWcmi8qAF6 
5 .3.1. A ESP-PB não se respons.�bilizará por soliciLsção de inscrição não rec.ebida em decorrência de 
problemas nos computadores, de falhas de com\Ullcaçào, de congestionamento nas linbas de comunicação. 
bem como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
5.4. No ato da insc.riçào, o participante dever.í escolher uma única Área de Atuação� confonnc Anexo I, 
não podendo, após o encerran1ent,o do período de inscrições, mudar as opções (área de atuação e perfil) 
previamente escolhidas. 
5.5 No aio da inscrição, os candidatos deverão sinalizar o município onde desejam al'uar de acordo com 
o local sede do programa. CMo o candidato sinalize um município que não é sede para o seu programa. 
a inscrição será considerada nula. 
5.5.1 A ESP-PB pode realocar os candidatos de acordo com a necessidade e cm vinude do não preen
chimento de vagas. 
5.6. No ato da inscrição. o candidato deverá anexar os seguintes documentos. de acordo com a Área de 
Atuação: 
a) Currículo lalle,s Arualiuido. com as devidas comprovações (certificados, diplomas e declarações de 
experiência, confomie anexo IV). para todas as áreas de antação: 
b) Deelaraç,io de exercício profissional em Unidade Públic., de Saúde, apenas para as funções de preceptor. 
tutor e coordenador de Programa de Residência e da COREMU; 
c) Cancira de vacinação devidamente atualizada com as vacinas de imunização contra a Covíd- 19, para 
todas as áre.as de aruaçcio; 
d) Dccl:iração que comprove experiência de, no mínimo, O:. (três) anos nas áreas de fonnaçiio, atenção ou 
gcst:io cm saúde (para as bolsas de coordenação de programas de Residência Uni ou Multiprofissionais 

e Coordenação da COREMU). 
5. 7. Os docwnentos necessários para comprovar o Currículo Lattes Atualizado, devem ser anexados ao 
fommlArio de inscriç.'ío EM ANEXO ÚNICO. 
5.8. Se o participante graduou-se, ou obteve seu cenificado de ese-0laridade no exterior, este deverá ter 
sido validado. conforme dispõe a legislação brasileira. 
5.9.A ESP-PB não se responsabilizará por quaisquer atos ou fotos decorrentes de inforrnações incorretas 
ou incompletas fornecidas pelo participante. 
5.1 O. O par1icipante que fizer declaração falsa� inex:ata ou apresentar documentos folsos ou inexatos. terá 
a sua inscrição cancelada e serão declarados nulos. em qualquer época, todos os atos dela decorrentes. 
O pedido de inscrição é de responsabilidade exclusiva do panicipante,. bem como a cxatid,io dos dados 
c:adastrais. infom1ada. no formulário de inscrição. 
5.11. É de responsabilidade do panicipante acompanhttr todo o Cronograma de Atividades, previsto 
neste Edital. 
5.12. O panicipantc deverá obter o Edital desta seleção, EXCLUSIVAMENTE, no endereço eletrônico: 
hups://esp.pb •ov.br/editais. A ESP-PB NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR DOWNLOADS 00 
PRESENTE EDITAL. SEUS ADITfVOS, CORRIGENDAS OU QUALQUER DOCUMENT O ELE
TRÔNlCO, REALIZADOS EM OUTRO SÍTIO QUE NÃO O INDICADO NESTE SUBITEM (ex.: 
sítios de buscas e etc.). 
5.13. Os servidores públicos estaduais. que anendam os requisi1os exigidos neste edital, podem se c:an
didatar desde que apresentem formação, carga horária e disponibilidade de acordo com o que a função 
de preceptor exige. 
6. OAAVAUAÇÃO. 
6.1. A avaliação do Processo Seletivo Simplificado será realizada por meio de Análise Curricular.devi
damente comprovada,e Entrevista. 
6.2. A apreciação do Currículo Lattes tem caráter classificatório e eliminatório. e consistirá da análise 
objetiva das inforrnações prestadas pelo panicip11nte, confonne qu:,dro de ponm:ição prevista noA11exo IV. 
6.3. Senio eliminados os participantes que enviarem apenas o Currículo Lattes sem nenhum documento 

comprobatório em anexo. 
6.4. Serão eliminados os participantes que enviarem a Declaração de Disponibilidade e Compromisso de 
Bolsista (ANEXO Dl) fora do padr-.io estabelecido no modelo •presentado, não enviarem eletronicamente. 
ou que enviarem a solicitação de emissão fora do prazo detenninado. 
6.5. A entrevista terá caráter classificatório e cl iminatório e consistiní na. análise obje1iva das infom1açõcs 
prestadas pelo participante em seu currículo, confom1c quadro de p<mtuaç.ão previsto no Anexe) IV. 
6.5.1. Serão eliminados os panicipantes que não comparecerem à entrevista e não haverá segunda chamada. 
7. OA HO:\>IOLOGAÇÃO OAS INSCRJÇÕES E 00 RESULTA.DO PRELlMJNAR. 
7.1. A homologação das in.scrições e o resultado das etapas de avaliação ser:io divulgados no endereço 

eletrônico: hl!p�p nb 0ov brkditais 
8. OOS RECURSOS. 
8.1. Será admitido recurso administrativo no prazo de 02 (dois) dias úteis, conLsdos da divulgação, da 
homologação final das inscrições, bem como <io resultado preliminar das etapas de avaliação. 
8.2. O recurso dever.\ ser interposto, EXCLIUSIVAMENTE, no endereço elcirônico: hltps:1/forms. 
gle/qgwHx9hsZnltlxU88 
8.3. Uma vez FCNAUZA.DO o procedimento e: CONFIRMA.DA a interposição de recurso, ao participante 
não mais será pennitiido fonualiz.ar recurso com relação ao mesmo objeto e nem alterar o existente. Caso 
existam novos envios em referência ao mesmo recurso. será conside.rado o úhimo envio conforme hor:irio 

disponibilizado pelo formulário. 
8.4.A ESP-PB não se responsabilizará por recurso administrativo não recebido em decorrência de falhas 
ou problemas de ordem técnica dos comput:.dores e eletrônicos, falh.a de c:omunicaç.ão, congestiona
mento das linhas de c.onmnic.açào, falta de energia elétrica. bem como outros fatores que impossibilitem 
a transferência de dados. 
8.5. Somente serão a..,rcciados os recursos interpostos dentro do prazo, EXCLUSIVAMENTE,, no en
dereço eletrônico: hllps://forms.gle/qgwlb9 hsZn I t I xUB8, ou seja, os recursos que forem interpostos 
por outros meios, tais como: Ouvidoria, e•majJ. fax, entre outros. não serão apreciados. 
8.6. O recurso interposto fora do respectivo prazo de 2 (dois) dias útei,s não será aceito, sendo conside
rado intempestivo. 
8.7. O recurso. quando interposto tempestivarnente, terá efeito suspensivo. quanto ao objeto requerido, 
att; que �eja conhecida a deci�âQ. 
8.8. Os recursos serão examinados por uma banca avali;1dora, que emitirá um parecer on-line, deferindo 
ou indeferindo as raz.ões apresentadas pelo participante. A banca avaliadora é soberana em suas decisões 
e constirui última instância para recurso. razão pela qual não caberão outros recursos administrativos. 
8.9 O panicipante. de fonna individual, deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. não devendo 
interpor recurso cole1ivo ou cm nome de ourro participante. 
8.10. Serão indeferidos os recursos: 
a) Cujo teor desrespeite ou apresente algum sinal de ameaça ;\ Banca Avaliadora e a ESP-PB: 
b) Que estejam cm desacordo com as cspecifi<:ações contidas neste Edital: 
c) Cuja fundamenta�ão não corresponda à Et:,pa recorrida: 
d) Sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente. incoerentes ou intempestivos� 
e) Que impossibilite a leitura (ilegíveis, em outro idioma) ou comprecns,io: 
() Em que o autor não tenha anexado a documentação comprobatória exigida à época do envio; 
g) Cuja fundamentação aponte para revisão integral do momento ou etapa, quando não argumentado 
sua necessidade. 
8.1 1. O participante ter:\ acesso. por meio do endereço eletrônico: bttpsResp pb gov br/editais .  aos 

resultados de seus recursos. 
9 .  no Rf.SIJT.TAOO FTNAI. F. OA HOMOT. OC.AÇÃO .  
9.1. A classificação 6nal obedecerá à ordem decrescente do número de pontos obtidos pelos p:irticipantes. 
9. l . l A ponnmção final se dará pela soma da nota da análise curricular com a ponruação obtida na en.trevista. 
9.2. Após o julgamento dos recursos administrativos, serão considerados aprovados os panicipantes 
classificados, confonme o item 7 deste Edital. 
9.3. Ocorrendo empa1e de classificação. o desempate entre os participantes ocorrerá levando-se em conta 
os seguimes critério� relacionados, sucessivameme: 
a) Idade igual uu su�-riur a 60 (sessenta) anus, na fonna <lo di�l)()Sl<J ·no Parágmfo único du art. 27 da 
Lei Federal nº l0.74L/03 (Estamto do Idoso): 
b) Tiver a maior idade, considerando ano, mês e dia: 
c) Maior ponmação de experiência de trabalho para a respectiva área de amação; 
d) Tiver exercido a função de jurado (confomne o an. 440 do Código de Processo Penal). 
9.4.A homologação e convocação serão feitas por ato EXCLUSIVO da ESP-PB. 
9.5. A homologação e a relação final dos aprovados neste Processo Seletivo Simplificado serão publicadas 
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no site da ESP-PB: https·//esp.pb. gov.br/editais. 
9.6. A ESP-PB poderá, a seu critério, antes ou depois da homologaçào do resultado final da seleção, 
suspender, allerar ou cancelar a nléSnlá, não assistindo, áOS participantes, direito li interp0sição de réClirSO 
administrativo. 
9.7. N,io serão admitidos recursos contra o resuhado final. 
10. DAS CONVOCAÇÕES. 
10.1. Os participantes classificados serão convocados, oportunamente, para assumirem as bolsas. 
10.1.1. A ESP-PB convocará os participantes, opommamente, para exercerem suas atividades, por meio 
do e-mail informado pelo participante na ficha de inscrição. Caso o participante não seja localizado ou 
não retorne o contato por e-mA.il, no prazo mãximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data do envio 

do primeiro contato da ESP-PB por e-mail, será considerado desistente. Portanto, outro participante, 
respeitando a ordem de classificação, sení convocado. 
10.1.2. Sem prejuízo do item 10.1.1, a ESP-PB divulgará a convocação dos aprovados por meio do 
endereço eletrônico: hups://çsp.pb. gov.br/editais 
10.1.3. O participante desistente terá sua classificação cancelada, ficando eliminado da seleção. 
l 0.2. Quando convocado, os participantes deverão anexar os documentos listados abaixo em fonnulário 

indicado e enviado por e-mail pela ESP-PB: 
a) RG (frente e verso); 
b) CPF: 
e) Certidão de quitaçào eleitoral; 
d) Diploma de Graduação, devidamente reconhecido pelo MEC: 
e) Diploma de pós-gmduaçào na área da Saúde, caso haja: 
1) Comprovante de Conta Corrente do Banco Bradesco: 
g) Comprovante de Residência arualizado: 
h) Núme:ro do PIS/PASEPINIT: 
i) Carreira de vacinação devidamente atu:tlizada com as vacinas de imunização contra a Covid-19; 
j) Declaração de Disponibilidade e Compromisso do Bolsista para realizar as atividades previstas 
(Anexo 111): 
k) Termo de Compromisso de Preceptor do Programa de Residência em Área Profissional em Sallde 
(Anexo V). 
10.3. Caso o participante, ou o seu procurador legal, não cumpra com as exigências contidas no subirem 
10.2. este eslará desconvocado e será eliminado do certame. 
10.4 Os candidatos aprovados devem participar das oficinas de fom1aç,io e elaborar um plano de traba
lho, confom1e orientação da ESP-PB. Sendo motivo de eliminação do certome a não participação dos 
aprovados nesses processos pedagógicos. 
10.5 A bolsa será ofertada pelo período de até 24 meses. 
10.6. A seleção dos candidatos gera apenas a expectativa de direito à bolsa. 
lt. DO CROi'iOGAA\1.4.. 
11.1 O processo de seleção ocorrerá conforme o cronograma do quadro abaixo: 

ATIVIDADE 

ln:s(riç� 

Homolopçilo das Inseri� 

Returso à hóU,oi,og,aç!ó da$ basc:riçõe$ 

Rqiosta aos R«llfSOS e Homologação fi1111l das imcriçót:s 

Aná� Cwricular 

Publicação dos bcririos d.\ç ClitrC\'�IIIS 

Enlrc\'iilM 

Resultado Prtliminar 

Recursos. .ao RotSll.llado Preliminar 

Resposta áOS Recurso$ e Rcsultadó Final 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

DATA 

os. 21/09/2022 

2JJ09/2022 

26 é 27/091'2022 

29/09/2022 

03 a 14/10/2022 

14/10/'2022 

l7 a 19/10/2022 

21/10/'2022 

24 ,e 25/10/2022 

27/IM022 

12.1 É de inteira respons.1bilidade do candidato, acompanhar a publicaçào de todos os comunicados 
referentes a este Processo Seletivo Simplificado no endereço eletrônico: hnps://esp.pb.gov. br/editais. 
12.2 A E.SP-PB rnio se responsabilizará por informações que não estejam vinculados aos sites citados 
e/ou eventualmente sejam prestadas por telefone ou qualquer outro meio de comunicação não oficial. 
12.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado. 
12.4 O aprovado terá que. atender às exigências especificadas nas atividades constantes da área de atu
ação, confonne o anexo II. 
12.5 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos acarretará cancelamento da inscrição do 
candidato, sua eliminação no respectivo Processo Seletivo Simplific.ado e anulação de todos os atos ine
rentes ao candidato praticados pela ESP-PB, ainda que já tenha sido publicado o edital de homologação 
do resultado final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
12.6 Não serão fornecidos atestados. declarações, certificados ou certidões relativas à habilitação, 
classificação ou pontuaçào de candidatos, valendo, para tal fim, a publicação do resultado final e ho
mologação no DOE. 
12.7 A ESP-PB reserva-se o direito de realizar outro processo seletivo caso os inscrilos não atendam aos 
requisitos tfr-nicos e pedagógicos inerentes à execução dos Programas. 
12.8 Dúvidas e questionamentos sobre es1e Edital poderão ser dirimidos por meio <lo e-mail processo 
seletivoesppb@gmail.come do telefone (83) 3211-9835, das 9h às 12h e das 14b às 16h, em dias úteis, 
de segunda a scxta�feira. 
12.9. Elogios. informações, sugestões, reclamações e denúncias podem ser dirigidas à Ouvidoria da 
ESP-PB pelos seguintes canais: ouvidoria@esp. pb.gov. br e telefone (83) 3211-9840, das Sh às 12h e 
das 13h30 às 16h30, em dias úteis, de segunda a sexL1- feira. 

João Pessoa, 06 de setembro de 2022. 
R.ENATA VALtRIA NÓBREGA 

Secretária de Estado da Saúde da Paraíba 

ANEXOI 

QUANTITATIVO OE BOLSAS POR .Á..RtA OE ATUAÇÃO, NmVtL OE ESCOLARIDADE, 
CARGA RORÁR.14., RESPECTIVOS VALORES E VAGAS 
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ANEXO li 

" 

DAS A TIVIDAOES A SEREM OESEIWOLVCOAS 
CLASSfflCAÇÃO DO BOLSISTA 

Pr«c1>1oria.\1ultiprofissi0t1.:il 

Tutoria/ Ooc!ncia 

ATlVlOAl'.>ES 

J. E.xerccr il fui�odc mcdiadordé refemtC'ia pm ó(s) l'C$idcn1e(s) 110 desempenho �s. 
a1ividades práticas vi\�nciadns no cotidiano da 111cnçAo e �ào cm 5a(lck, au.xiliando-os 
no dcsom\'Olvimcmo do (s) S<'1.lS rnpccth·o(s) projeto (s) de p,esquisa (s); IJ. Oriwtar e 
acompanhar, com sl1portc- do(s) tutor(n), o dcse-m1>Mmcnto do plllno de atividades 
1«,ii�rá1icas e pni.tictts do .. C$identc.de1.·endoobsc:1'iaras dirc:(rizcs do PP; m. Facililar 
a i,111��0 dQ(s) resi<leme(s) com a equipe- de $81Í(k, usllári0$, rrsidcnies (k- 0turos 
pros.ramas. bem como com -estudantes dos diftre11tn ninis ,de fomv,çi\Q profissional 
na Sllíldc que atuam no �mpo de pratica: IV. Participar, j1mto com o{s) r�idcntc(s) e 

demais profissionais Cll\'Ol\'idos oo programa. das ati\'idades de pesquisa e dos projetos 
de inlen·euÇjo voltados à produçAo de coubecimcmo e que integrem ensino e serviço 

para qu11li6CAÇAo do SUS: V. l(kntifkar di6culdadC$ e p,obkOlA$ dc qu11li.fic-açAo do()) 
re$Ídnlle{$) reLaciol:iada$ a,o de$e1wolvimé'JllO de atividàde$ práliC'as dé modo à pro
portiolW' a aqui!içã,o das eOJ11pctàtcias prcvi�u no projdo pt&.gógiro do programa. 
cncai1tinhando..as ao(s) ru1or(cs) quando se fizer necessário: VL Partieipar da elaboração 
de rda16rios pcriódieos des,c,n\"Ol\'idos pelo(s) rcsidcntc(s) .sob sua supcr\'iSOO: Vil 
Proc:edér. etu coujw110 C'ólll tutorcs. a ronn11J.iza,çil0 do pro<:CS$.O avaJiath·o do residente. 
de acordo com o R('gimento útlemo dQ prognnna; VIU- Panici1>3r 411s reuni� do 
Núcleo Docente-Assistencial Estrun1n1n1c (NDAE) e dlls reuniôc:s da COREMU S('mprc 

q1.1e cotffocados; IX. Dispol' nas 8tnlnllç0cs f�ilil�o. en$ino e pesqu.i5a e oriemaçâo 

dos residentes do pro@J'lln�: X. Exttutar outras tarefas compalivcis com as exigêoc-i11s 

pani o exercido da fünçilO dietmuinada� pelá CNRMS e/ou pela COltfil.fü dé� que 
dé:vidámeutc docwuco1ádíi.$ e acordà&s em região de C'ókg,iado. 
NiYd I • A Ih.idade A�stencial Exclush'l!I, Acompanhar. orientar e subsi4lllros residentes 

no cumprimento de Si.Ili$ atividades práticas. 

Ni\'cl D • A1ividadt$ assi$1eociais pricic-.as. teórico prâticas c 1córicas. Acompanhar. 
orientar e subsidiar os rcsidmtcs no cumprimenro de suas atividades. Além de ministrar 
al•l11Stcóricas eaC"011tpaMllí�minfüios teóricos. tcóric�ticzy.s cpnilicos dos residcmes. 

Nh·el IV -Supt1vis.\o do Pro@n.lu11 "ineullldo à Comissão de Rcsidênc:iilMédicá (CORE
.ME) da SES-P8 e rcprcS('Jllá,çilO do pr<i@J'lln� peran1e a eóutissào. o MEC e-Soeiedlldé 
dé: E-spec-i.alidades. Realiz.tr .ti suptn'lsão de a1i\lidades admiilistrati\'M e pcdágógicas. 
a1hicbde5 assistenciai.s práticas. 1córico pn\ticas e tcõricas do programa 80 qulll é ,in
culado. Pa11icipar do Proccu.o Selcli\'O de rcsida11es e prc«ptores. jw110 com o NUCleo 
de 8.esidênciM: em Sáudc da ESP- PO. Atómpalll�r. orientar e s:ubs:idi.ar 0$ resi&ntes: 1>0 
cw1ll)Jllue1uo de SUII.S ali\'idaodes:. iambáu dc\·e 11l.UU$uar. $etltprc que uctcs$ário. aulas 

teóricas. acompanhar se-minãrios teóricos. lcórico-priticos e práticos dos ttsidentcs e 

orientar Trnbalbos de ConclnsAo de Residencias (TCR). Além. disso, dC'\·e pBrticipar cJii 
cl11bontçAo dos inswmciuos nc�s à viabiliviç:\o ôo programa (proje1os. 1em1os. 
edil.Ili� iustnuucutos de livalih�c moni101tmcu10): Participar das rcmiõcs e dcdsões da 
COR.EME Sffllpf'e que as reu.niOcs forem coovocadas; Trabalh:ar em consonãocia com o 

Núcleo de Rcsidmcills cm SBt'Kk; Acon-p.'Uthar. apoUIJ'c alL"iluur na educaç:\o pmnanenlc 
dos p,cccptorcs; Constituir et corpo de doccntc:s, tutores e preceptores, wbmcrendo-os 
à aprovaç-lO pelas comiss6cs: Medi.ar as ncgociaç<>es intcrinslitucionais pani viabiliza
ção de ações C'ót1jlu11as de gestão. ensino. cdt.Kàç.ão. pcs,quiSíl e extensão: Pro11iover a 
aniculaçào do programa com outros programas de residmcia tlll saúde e com CUl'$0$ dt 
grndua�o e de põs�gracb1Bçl\o; Fomenw a p,articip.,çào dos mtmbros dos prog.ranm no 

dcscnvolvimemo de ações e projetos imeriru:litueioo.tis em toda a extensão da rede de 
atc:nç-ão e gcs1Ao do SUS: Coordcuar a equipe rcsponsá,·el pela elaborllção e ttviSM dos 
Proje1os Pedagógicos das: Residêocias: lleprcsc11Utr o pr08Já.11M nos cn:utos ciei11lfkos. 
pol!ticos e pcd.1gôgicos ck cnsino-scTViço relacionados A Rc:sid.tnci11; Rcspons11bilizar--s-t 
pela documcntaçilo do programa e ah&nlizaçào de dados junto às instànc-llls i.nslitucio
nais locais de dcscnvol\'Ú.Ut:11to do pro_gruua e eolll.issõcs de residência: Coordenar as 

reuniões pedagógieas. elaborando p.1uw. e atas. euc-amillhaudo as dclibcniçõcs para a 
COUJ-.tE.quando nec:es$mo: Conduzir problei1w dos pro@J1111\IIS às relu1iões: plenárias 

da$ <outis$0e$ 00$ pro grau�.! de residência. ou dU'Crn.1uente" coordeuaç-.ão do NUClco de 
Residâ'icia:s C:lll Saudé da ESP-PB. qu.ando JIC("CSsáriO. 

1. lmpleineul.ftr e:strai�gias pcdagógl'Cas que integrem $abcrcs ,e prá1Kn. proo>0vendo a 
arriculaç-Ao e�no-�"·iço-conmnidade. de mOOo a proporcio.cw a aquisiç-Ao c;lll$ cQln• 
pttêoci11s previ.st8S no PP do programa. rcatizandQ encon1ro5 pcriód.icos CQID residmtes 
com f.rcqufflCi:i mfnimll quinzcn11l:It P8rticipar do planejiimc:nto e imp\C'me1111'Ç'fto &is 

a1hicbde5 de cducl'Çào pcm1,3.ncnle cn1 Slliide pm os prcccpt01"ei�ID. Planejar e: impk--
mcn1ar j1mto I\OS pre«ptorcs. equipe de saúde. docente, e rt!Sideme, açl)cs wlt11das à 
quati.fic11çào dos sm,;ços:rv: A.nicular a (mcgraçào dos p,ccq)fores e resi(l('1)1es com 
os rcspccli\'05 pares de outrQS prognunas, incluindo da rcsidincia médk11, bem como 
com ffiudántt:S do$ difem1tes uí\'eis de rorruação profiss-ional na �í1dc:V. Parti<ipar do 
processo de avaliação dos rcsidc:n1cs:Vl. Participar da avaliaç!O do PP do progmma, 
coutribuindo para o seu aprimoramco10:Vll. Oriemarc aval.iar<>S trabalhos de couclusAo 

do prognm11 de residência. coufonne as regras C$1abclecidás neste Rcgimen10:Vlll. 
Minisnar. de arordo C'ólll a<irgai:üza,çilô de e-ada pr<igrama. os 11lódulos 1c6ricos previs1os 
uo PPdo?rogra:,uajUll1o aos residc11tts. Ot11treeltsaulas 1eóricas e pri.lieas. rcalizaudo 

orieuta,ção acadénliea de rcsider11es e pr-«ep1orcs: VID. Participar das reuniões-do NU
cleo Docffltc-A$$iStencial E.$1mtunmtc (NDAE) e c;lll$ rcunió,c$ da CORE.MU sempre 
qu(' convocado$: IX. Dispor nas 8tn0uiç0es f�ili1aç-Ao. ensioq e l)e$(1U.isa e oricotaç-Ao 

do� r�identts: do prograJ1lá: X. Párticipar do d�ll\'ólvimemo da� a,i,rid3des 1eóricas e 
tcórico-pnl.licltS prc,ristas no PP; XJ. Anieulllr. junto 80 mtor, mecru1i.smos de cslfmulo 

para 8 participaçAo dt preceptores e residentes DIIS 11th•id11des de pesquiSB e nos proje1os 
de imervcnçAo: Xll. Apoiar l'I coordmllçAo dos programas na clllboraçao e cXttl1çAo de 
proje1os de cdlM:11Çào penna111entc cm saúde para a equipe de prccq>tores da i.n.stimiç'Ao 

e;11;ecu1<irt: XlO. Orie·mar e .avaliar os trabalhos de eótlC'lusàô do pr<i@J'lltna. coufonnc 
as regras estabelecidas lkSte 8.egiaue.0.10. xm. ExC<"utaroutras; tardàs c001pa1i,·eis C(llu 

as cxigmcia5 parn o e:terckio. 

1. Faztt C'tll'.Uprir as delibcrnçõies da COREJ,.1UISES-PB: ll. Garantir a implc:mentáção 
do programa: 

UI. Coordenar o proccs.so de :wallllç:\o e 1111toa\'!l.tiaçAo do programa: IV. Coordenar o 
Pf(l(C$SO d,e análise. a11..1ali.taç!O e apro\'açao das ,l1eraÇ'õe$ do proje10 pedagógico jwuo 
à CORD.fU/SES·PB: 
V. Constituir o corpo de OO('cntcs. Mores e prccq>torcs., submetendo-os ii IIJ)f(>\'IIÇ:\o 
pela COR.afU/SCS· PO: VI. 1'.·fcdiar M llC:g()Cia't� int«i.ns1it1.Kio1)fil para ,·UI biliuç&o 
dt açOcs c�tj1unas de gestAo. ensino, ccbw:�o. pcsqui$.'I e exrmsAo: Vlt Prc;,100,•er a 
artiC"Ul11çào do prognuna com 01.mos programas de rcsidcnci11 cm sa11de da in stituiçào. 
inclui.o.do u médicas. e com cursos de @J'lldwção e de pós-@J'llduaç-lO: VIU. Fomc:n1ar 
a partieipaç:ào dos rcsiden1es. 11.Jto

re.$ e preccp1ores no dcsen\'okimento de 8çl)cs e 

projetos i11terius1irucio11ais em todá a cxte11$ão da rede de a1enç-.ão e gcs1ão do SUS: LX. 
Coordentição de Programa Muhiprofissional Coordenar 11 t<ttJ.ipe rcSJ)(ll1sã.,·el pela elaboraç.ão e revisão dos Proje1os Pcdagó_g_ic:os das 

Residénci.as.: X. Ze\:)r pelo eomportame-nto �ico dos nnorcs, preceptores e �sidcntes 
sob Ria responsabilidade: Xl Coordenar a cla'boraçaoc CllCálllinhan)Cl1lO do CfOOO@J'llllla 
anual de ati•,idades prá1ic:as e 1c6ricas dos rcsidemes: XII. Reprcseutar o programá 1ios 
C\'emos cicmfficos. poli1icos e pedllgógicos de en5ino S<ffiço reh,cionados à Re:sidctlC'ia; 

xm. Respo;nsabiliw-se pe-1.a dOCllillC'llllÇAO do programa e arualiuç-ão de dados jtultO 
às in�ãncill$ instin1cionati loca� de desem'Oh'i nicnro do prognun11 e ii COREJ-.fUISES
·PB;XW. CC>Ordcnar 11$ rcunic)es do Nllclco Oocente-A$$ÍSlcnci11l E�n.in1nmtc (NDAE). 
daboraodo pauias e at11$. cnc:aminhando 85 ddiberaç'>cs para COREMVISES·P8 quando 
nettssãrio; XV. Co1woca:r mmiOesordinárfas ,e extraordinilrias ôo NDAE; XVI. Conduzir 
problemas dos programas às reuniões plcnilrills da COREMUISES-PB ou diretamente 

a,o coordenador da COREMU/SES-P13. quando necessário: XV. Ex«ula.r outms tarefas 
compali\'cis: com as cxigên<ias pAR o e.xerdcio. 

Coordel�ç:lo da COREMU 

I. Orientara elRboraçAo e m·isào dos Projetos dlls Residfflcillsjumo à instintiçêo p,opo
ncme; U. Garantir o clmlprimen10 das competências cstabclecidM �te rcgimemo: llt 
Zclnrpelocompromisso�icodll co11Uss.'\Q: rv: Conduz:ir as reuniões d,, c:on:U$$<'\Q; V.. A1>li
car 11os rcsidcn1es SllllÇÓt$ disciplinare, pmista<;: pc-111 CORf.1',fUISES·PS;Vl. Participar 
dQ processo de scl�o dos Programas de Re$idmcia: VU. f8ZC1' cum1nir o cronograma 
anual de rcLliliões ordirwiM da COREMlJISES-P13: Vlll. M.a.n1er artirultição poliliea 

e aclldCmiea com as i.i1Sti1uiçóes de ensino: LX Manter coriratos tC$1,1lares e ocasionais 

com os.órgã0$ perti11a1te$: X. E.�erto-,·oto de dc$é-mp111c: Xl. Represc11t11r<is Programas 
de Rcsidêociá Mul1iproftssioual. junlanletlte <:óut O NUc:IC(I de Rcsidê11c:iM em Sa.üde da 
ESP/SES·PB. cm as�unlos rcleciooados li Comis'§.ào Nacional dls Rcsidrncias Multi• 
profissi<>Wlis em Saúde (CNR.MS)..xll. Fazer cwnprir-as ações do Rcgimcu10 lnlcruo da 
COREMU. Xlll fatt1.11arootras 1arcfas co1upali\'eis com as e:<..igêoc-ias para o exercício. 
Assessorar :a coordenaçto do NRS nos 8S.'iuntos rclacionado!i 110s Programais de Re-. 
sidência C'IH Sá.ode da SES-PS: AsSCS$Ol'llí til eoordc:na,ção ua cxec:ução das ati\lidade$ 
dcscn,"Oh·idas., objetiv11ndo assegurar o e11mprimmto dlls diretrizes e 11tnõuiçõcs. gerais 

e C$1>CCil'tcaS. P,C\i$tas para os Programa$ de Re$idtoeia nu SMl4e:; Acompanhar os pro
CC$SQ.$ 11dntblisrrativos e pcd.1gógicos relac-io1111dos lliO$ Prog.nu1us dt Jlesidênc·i.'I: Prcsw 

suporte aos COOl'denadorcs. mtorcs. preceptores. residen1cs e scniiços � de pcognmlll, 
orientando e escl:,rcc-cndoques10es rclac-

i
onadas aos Programas de Rcsid&lcfa e::in Saúde; 

Ore,a1i.izu e 1u21111er ,uiiali.Mdas li$ docmncn1açl)e$ pc$$011i$ e &eadémi<:a$. rd.11cionada$ 
&OS coordenadorC$. nitores. prccq>1orcs e re5idelllt$. prQ«:<k-ndo ao registro acadêrn.ico 
dós 11)C$.IUOS: Ma.o.ler organ:iudo e/ou arualiZàr arqul\·os.. fkh1rios e outros.. pr<i11>0,·e1ido 

Apoio Técnico do Núcleo de Residlncias 1uedidasdcprcsen·a,çil0dopatrim6niodo<umc:ulá.l: 8.C<"ebcr. rtg.ismu-carquivara doeu. 
cm Saúde mentllção ecorrcspood&x-W relaciooadas aos.Progmnasde Residência cm Saüdc: Emitir 

pareceres. n.otas 1«:nic:.as e olicmaçõcs em matéria de nalureza 1écnic-o 11dmini-strativa e 
pcd.,_gógica. para 5ubs.idi1U"dcci.s<les$11pcrio�; Participar do planej.'lmenco dos P!rog.nunas 
de Residência em Saúde. propondo metas. �ôcs e apomanoo ne«ssidades: Participar 
das reuniões de avalia,çAo e atualinçã,o das propostas e nldodolog:ias pedagógicas: 
Atcndcr is $C)lici1a� dos órgA-0$ con1pc1entC$, no q,1e se refere ao foroecinicnto de 

infonn11çOc:s rcl11ti\'11$ IIOS PrQ&rnmll$ de Residênci111 nn SBt\dc: Propor e facilila:r oficina$ 

pedagógicas J)CflódicltS de acomp.1nbamcn10. rC\isAoe an111liviç:\odos Proje1os Poli1icos 
Pcdll,gógicos dos Progni,m11sdc Residência; Colaborar no processo scktiYo dos Prognunas 
de Rcsidéoc:ia: Participar da elaboraç:30 de docwucntos institucionais necessários para a 
fü111.aliuiç� dú� pto_g.iaina-1-� d� pu;,je1Q�. 

Apoio T«:nitó da Rede E.S('(ll-li SUS • P8 

Asse5sorar a coordmaçAo d.li Rede Escola SUS • PB nos 8SSunlos rtlacionados ao 
se1or: Assessorar a coordeoa,ção na execu,ção das ati\'idades: desenvolvidas. objetivando 
assct;urar o ..:umpri1ncn1oda.s diretrizes e atrilbuiçõcs. gerais e especificu. previs las para 
o núcleo; Acompanlu1r-os proce5sos adrnin.i$.1rari\'OS: Criar e/ou 8tualizar in.stnuue111os 

llldmini.sm11i ,.0$ e pedagógicos relaciQnados ao 111lclco: Prcsiar $11portc 805 Nlw:lcos de 

Educ:a,çilO ?muaDC.o.1e em Sáilde dos Str'\'iços da rede estadual de Sàilde <irit-111a.iido 
e es<:larcc-codo questões relacionadas à Rede: Eseola SUS • Pll: Orpnizar e nwuer 
all.lllliz&das 111s documen1açc)es rcfettntes 110 m\c:leo: Mru1tcr orga.i1ivido e/ou an&nlizar 
;u-qui\'0$.. fic:lwios e outroS.. proulO\'Cudó medidíls de prC$én•á,çilO do pa1rimóuio docu-
111eu1al: lteeebc-r. rep$1r11r e arqui\'at a documc:uta,ção e corrcspoudâlC'iM r-elllcioo.tdas 
a,o nuclco: Emitir par«ercs. ootas t&nieas e oric:maçõcs cm nl.llléri.a de lllltureH 1écniea 
administra1iva. para subsidiar decisões StJpcric:wes: Participar do pl.Ancjantento da Rede 
Escola SUS • PS. propondQ me1as. 111� e apcm111ndQ neccssidllffi: Participar da$ 
rc1miOcs de 8Valiaçào e: .anuililllçAo das propostas e metodologias pedllgóg.ia1s;: A1cnder 

às solici1açOcs das lf15.lill.1içôc:sf Seniços de Sa(Kk, no que se ttfert 80 fom,ccimento 
de infonnaçõcs rcl.athras ao núcleo: Propor e facilitar ofici�s de trnbalbo/ fom1athias 

periódicA$ de 111Compa11hamento. mi.são e a1W.lizaç-Ao dos fh1�os 114ii1inis1nitin·,s, peda
gógicos e aai,idades re\11cionadas ao 0(1clco; Participar 411 el11boraç-ao de <locumeotos 

instintcionais necessários para II fonwilill!çào de convênios e 8tins. 

ANI:XO DI 

DECLARAÇÃO OE OISPONIBCUOAOE OE TE MPO E COMPROMISSO 
PARA REALIZAR AS ATIVIDADES PREVISTAS PAR.\ ATUAÇÃO NOS PROGRAMAS 

OE RESIOÊNCIASEM ÁREA PROFISSIONAL OE SAÚDE E PROGRM•lAS 
OE RESIDENClA MÉDICA 

(Apenas para os cargos de Coordenação, Tutoria ,e Preceptoria) 

Eu. ---------� �--� -� �--�-�-��· portador/a do CPF 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ ,, declaro que disponho da carga horária exigida para ser bolsista, para 
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acompanhar os residentes do Programa de Residência �...,....�- ...,..�� -- � - �- •m 
-..-,-----,--------,--..- --,- de acordo com as atividades estabelecidas pelo projeto peda
g6gico do ptógrániá e à páttir das orientações dá ESP-PB. bem Cónió que possuo petf;l que filénde áóS 
pré-requisitos estabelecidos no Edi1al ESP-PB Nº 16/2022. Informo eslár ciente de que estou sujeito ao 
cancelamenlo da bolsa, caso não cumprn com as atividades e cargas horárias propo:stas. 

Local, data 

Assinatura 

ANEXO IV 

QUADRO DE PONTUAÇÀO REFERENTE Á ANÁLISE CURRICULAR 
Programa de Residência Multiprofissiooa] cm Saúde Coletiva (RMSC) 

ANÁLISE CURRICULAR - PRECEPTORIA RMSC 

E§ft'Cl&�ftll �Cl»elMl,�lloGUSnde Publaca().5 p«tl01porap«iali"J1(do;J 

fip«l&�ftll PrftqllOna (6,0 pontru por p,ll�) 

� de Apn:{t� I Qw,�lo � F�lo de- �10ffl (lllUlll.QO 80 �) 
(l�roirso) 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL POSTUA.Ç.ÃO MÁ.XDI.A PO:'\Tt.:AÇÃO OBTIDA 
�IIC't.1 � i>ffl:� 1111 ir�� $■Me Ool(tin (S.O pottJ04 port1110) 
At:u.rlocomofacLl1�u"'°J1&.S.úik Cok'fn••(1.0Jl(l,fll«porH•t:J"h 
OW#IÔt/Jl/.o} 
�-ptili.uaolll.l ftll. AJ)OIO lMb!IIOOml u Paniba(l.0 ponto, JJ«OM) 
txp,:n('.11C"t.1pofis�l(fflgUl1odo$t,J$(1,0po11rospor6"") 

�bj�•-e,ipíTU.lodel"'fW.� 1$B'.N 
(1.0 po,uo (Dpir.Jo 4• l.nTOpt1b/i<fldo) 

� de E'vNIIM(O,jPfMIOporr,wi,o) 

Sub--Totlll 
TOTAL 

,. 
" 
10 
10 

.. 
PO:'\Tl:AÇÃO 

MÁXL\IA 

IO 

ANÁLISE CURRICULAR - COORDENAÇÃO RMSC 
FOR.\IAÇÁO P01'rolllAÇÃO MÁ.XlllA 
E§f«U�-Sa'xk e�. saiidr Pilbhc■ -� (Jpo,ttos por up«idN!RfdOJ 6 
E19«11�einD<rlanl (Jport1Mporep«íal&cifo) ' 
Mci;tndo III Üta de �aç,lo ou� (6,0 port»J por m.atrodo) • 
AP'fÍ�(III Íomu,çÀO�le(míllUlll)&ob)(j,OportlW/10"/orllMIC-dic;,) ' 
Qw,b�� M�Ati\-..s;(ffUllll'lllOdellctl.)(1,S�rospor<-"""") ' 
Cmode Q,u1�ftllõesd.o ao Sw& (rnimim<>ck .U,b)(1,Jpo,rwpor,mo) l 
S-u.l,.Total " 
ATUAÇÃO PROf'lSSIONAL PONTUAÇÃO MÁXIMA 
�--�iodeprogramnde�111n1mldesa.:.te-COMn11(j,OpMIOS 
por«M) 
��COOtdtmtio�ftllpr«ffiO!�ICIIWSnawMdl,Op,:wo,porllllO) IO 
A�«IIIIODocftl&rn::upM0�1111áncla. wiiidr(],0pDJ1ro8po,Mlf.a1Nowfffi>dulo) IO 
Ex�IICU l)l'O(iS.SIOnll nl irt■G,f. �tio tm tJii:.le ('l)lfl1,11 /písbdu;1 (1,0 ponUrl por aAO) IO 

txpenêllf;'U o('OIDO fü•il1udor (111 lll�•s all\'�,s JK}Jl/0$ ,--,.uno) ' 
Afuario CGGJO�IQl'lf1Cil1tadort111 ('-da saúde (l,J po"!,0$ Pfl"Oll'JO) ' 
�111:U<O!a p,tSqlllS-eutftll dePúi:lt (1, Sp,t;,r ruputt} ' 
S-u.lJ.Tolal .. 
ATlVIDADJ:S E PROJETOS RCL\CIO�ADOS 

PO�TUAÇÁO 
:\IÁXDIA 

�bjbltog,Miç•-•11ieo('Wf!ti&t»(l,Jpo,tt.opor��(ddo--l.(tutdn5'Jt1) ' 
Prod�bj�tiic••e,ipíTU.lodel"'IOS�l$$'.N(/,Opo,tt.ot:aplntlo�lnY"Opwb/M:Othi) ' 
ProdurJ,o bj�c• -■mona/orv1111;1(io � lllTI05, C'OIR I S8� o. o p,1111/0 porolw-a) 2 
A�ç�"" f.'"tl!TQ<:�tl� ou �mo""''UdQ para cong,a;so (o., po,uo por �•rtnr111J l 
C>rv,1111,l(IIO de Ev,eniOS, (O..J p(IMO por ""41160) ' 
$ub-'1'011L 10 

'l'O'l'AL , .. 

PO�TliAÇÃO 
OBTIDA 

PO:'\Tt"AÇÃO OBTIDA 

PO:'\Tt"AÇÁO OBTIDA 

PQ:,r."'TliAÇÃO 
OBTIDA 

QUADRO DE PONTUAÇÀO REFERENTE Á Ai�,UISE CURRICULAR 
Programa de Residência Multiprofissional cm Saúde da Criança 

Ai�ÁLISE CURRICULAR - PRECEPTORIA REMUSC 

FORMAÇÃO 

E.sp«-11��na �tn■/$1, úde da �1$.■6,;1,e Col�-. ou ,l't'■ mm d■ 111\�idun llo 
proç��lt-tlVO ('-Op,>nrotpor�li:o.tdo) 

PONTUAÇÃO MÁXlMA. PO:,r.TliAÇÁO OBTIDA 

M<Slrldo111mld■sM'ldtoukeudm(S,Opo,i1Mpor�J 

e.no de í«ml('io dia PrN:� (mírumo 80 bons) (S. O  por nrno) 

Expmêoc:ia ftll P'rettpCicml aairftde s.itdedl Cn�Jlnl (J,Opo,irMpor11M) 

AIU("io COIDO Dotmlf U iro cir � d■ Cnan(&lhd111n1 (l.O por,to.s por u_,,,. 
ou""""1o) 

�ia pn,6üM1111I n:n uns,mo■ 111 útl * s..:idl! dl cn� (1,5 fXl'MU poroM} 

S.11-Toul 

ATIVIDADES E PROJETOS RELACIO�ADOS 
Apart.dt-J-,,,n.OJ6 

Prod�iotn,b�c■ -npítulio dt-l"'l"O$ (OIA lSBN 

{l,O Jl'Nf/0 �apilwlolH hm> p,.bJieado) 

Pfoduçio btbl 1opifü:1 -mtona/org■nauçfio de li nos COIII I$1)N (1.0 pt1NO por obra) 

Aprewalai;io (Ili e,,'"'° Clt'fltifw:o OU fffUPIOf'!•"IIOO ,.,_ Collg,ffS0(/,0 Pfllff/1) por-,,,oJ 

�det,.'("nllOf.(l,O�opor,rvn,to) 

TQTA.L 

" 

,. 

" 

" 
PQ:,r.TVAÇÃO 

:\I.ÁXDIA 

... 

ANÁLISE CURRICULAR - TUTORIA REMUSC 
FOR..'4AÇÃO ro;-.:1'1.iAÇÁ0.,1.ÁXL,u p();,iTl/,u;lo óil'l'U)A 
�ll«Çtogu ti1Ulodeffj>f<'Plisl• -�•tnalS,rud,tdaC'nanç■/S1údeColftin � � 
di.111 da im'ff� do pt«'ff,SO �L�•� (l,.J po81/0$ por �/i;tlfdo>) 

' 
Mt$hdou irf■ d■ $11'.ld,f}ou ut■, di-s (S,O pontos por�) 'º 
�on6o•""-a6deouif'easdins(JO. OpordOl,ltan,do) ' 
AptfltiçOMDmto gv EliP'('ulizaçlo nD PrtttpCor\l (S,0 poDIO!i pw fonmtlo) ' 
Cwio dê r� � � (nwumô 80 b6m) (J, O pài-ntriõ) ' 
S11b, T04■.I " 
ATUAÇÃO PROTISSI0:0-AL POl\TUACÁO UÁXL\tA POlHUAÇÁO OBTIDA 
e:xpentw:11 � IU!Qnl fie ProgBffUS de Rn•�('U, � $16,cle d■ Cn■n�tru (J.O 
JJOfflNporrNJO) 

" 
Aiu..t;lo � Docmlt n11 hQ .df. SJl)dl! dai C'naa(-tl (1, () p<Mft'» por -.ao,i o. .,6d11kl) " 
Ex�uo � omn�ode 11nblilhos de�de (WW de põ� �- O�rc.6 

,o 
por rral,al/,o) 
t,c�u, J!IOliSSIOll,II M �I de �l'.S� i � d■ ('rui� DO $1)$(?,0 poMa$ par tl.llO) ,o 

S:.b- Total .. 
AflVIDAOE.$ E PJtOJETõS ll.ELA(lô�ADOS 

PO:-.'TiiAÇ.lO PO;-.'.TfJAÇÁO 
;\IÁXl)1A ()IJTl�A 

Pn,du,çjoblbliogri6e■-amgo�tlko(l,OpoMOpo,arnga�Wit:ado-mrir.i:aiNN;roda) ' 
Produçio-btbl1ogrilk1 -npiftlllo de h,T<H: «1m lSBN 
(l ,0 po,uo <apizwk> 4' llllro Jll't.1J�ado) 
Produçtobtbl90gritic■ -mtonalorz•�ode l:i�TO$ com I S$N (I.O J'Of'IO por obra) ' 
Aprt'Sftlll�ionnP'.'NIO� oul'PStaDOnn'lldopu■CO!Dpi&O(l,Opa,uopor-nto} 2 
0rgllDIDtio-& E\�IOS (/,0 powlO por ffVlfO) 2 
S•b• TOlal " 
TOTAL , .. 

ANÁLISE CURRICULAR - COORDEl'iAÇÀO REMUSC 
fOR.\U(:.ÃO 

Ml'Unodon.■ irN dP IMM» (JOponUJd por mCUl'Gdo) 
Apttk}çoammlO ou Pó$. GradtJaril) tal Ol"Sllo df Programll de JtHJdraru{j, O J'O""N por 

_ .. ) 
Quahlic■cio> - � ■t11n5 (Joínuno de IOII,) 
S■b- Total 
A'l'IJA(:.ÃO PROnSSI()�AL 
Ex�uo "" (:oordt:m.,;io de Propma.s de R� na �• de Swdli d■ énaD('a I 

PtdJ■lnl (J, 0 p<Jtl/Of por OltO) 

Ahaçlot'Oll'IODocfflleftllpós.-�111irNda�ude(l, OptJff1Mp«U!IICSh01r.,6,l.,JoJ 

Alll■Çio «Hl'.IO tullOr/prffq,lor/[aroat■cb -� d■ �iidr (1.1 pDIIIO.f po,nmo) 

Si;b-Toal 

ATIVIDADES E PROJETOS R.ELACIO�ADOS 

Pn,du,çjoblbl.ogrifie■-art-,o Cl<(Cltib('CI (I. OJ>OffUlpartlT1lga ptl/)h<ado--·uio 11111,cwd.a) 

�bibbogrifk■ • ('lpítul.o 4e II\TOS � ISBN 

{l,O po,,10 <apl/ttlotk fim, paii,Jieado) 

PONTU.\ÇÃO MÃX[\lA PONTUACÁO OB1"1DA 

10 

" 
10 

10 

., 
POXTU-AÇÁO 

M.i.XI.\IA 
POXT'UAÇÁO 

08TlDA 

17 
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A�Çt,)t;lll�'tllto(:�fieow-t:IIV.doparaCongm;w(l.OpqMOporfViOlrtP) ' 
°'V� 4eEv�(l.O�porf'"1110} ' 
$ub-Tor:•L " 
TOTAL 10, 

ENT REVISTA PARA TOOAS AS BOLSAS OE REMlJSC 
(:RrTtR.10$ 

10 

�u. d.l "-r-Joo tGl(tt"" do proifisSl(Wll;I de� ,o 

IS 

IX�lbill..bde e mobv.çto pare con,tribu1rççmo �nu 

S0mal6rlo d1 pool.afi,O 

QUADRO OE POi\TUAÇÃO REFERE1'"TE À AN.<\LISE CURRICULAR 
Programa de Residência Uniprofissional em Clínica Integrada em Odontologia (RECLIO) 

ANÁLISE CURRICULAR - PRECEP TORIA RECLIO 
FORMAÇÃO PO?fllJAÇÂO MÁXIMA PO;:,,,TUAÇÁO OBTIDA 

Canode Prettp(ona(J,Oponklp«�IUUI) ' 
Esp«1ab2açlo-n11ffldtAl«ldimeakt1�('0UIN«�desBF«mi.,Cvurplonla:teoof, 10 
Endodollbl, Pmcldonbl efou Pról& deDláN (JO,O pMMt p« tJpfflOll!a(do) 

RP!.ldm:':1.11aaárN&-Odoalolopa(J,0pt»J.ro.tp<JrtWfdbtria} ' 
Malr'ldo DI ÚN dr odontol ogia (.S,O � por -trodo} ' 
Doulondo aa árN de odonl<>lop (10, 0 po,,IOI pordo11t,orodo} 10 

Sul).Tou,I " 
ATUAÇÃO PROf--.:.SSIO�,U. PONT\IAÇÃO MÂXlMA PO�TI:AÇÃ008Trt)A 

Ex�ll('Uioffll.Prt('ltJlton•dt�sde��t•l':IIISat'ldt.ou11111P"(itp10Nde�10:Sda 
JO 

�OU('lli0$�1ço,, aa•• de.sa�blaa-1 (5,0pontoipsarrotrt) 

AIWlt"°coaJOF'"'91 lt.dot'�tt{1,tJpo"_por_.-.srr.0ttaót#JllO) 10 

Ex�ll('III p-olis-1 rui ir�•� bucal no $1)$ (1.0p,tllW» p« lllllO) IO 

S'1t).Tou,I ,. 
ATJYIDAD:ES E PROJETOS REALIZADOS 

PON'IUAÇÃO MÁXIMA POZ,,.TUAÇÁO OBTIDA 
(Apar1irú.JaMirol1016) 

� dl-E\'t'IIIMA�(O, Jpo,,10J'(ll"-tfJ) 1 

P#tiçlllll{'� \"Ili �de �m�(O, J�por:,-�) . 
P_..iç.,ll{'Jlo ti" �de Ex'ltnsllo (O,Jpotuopor $<'.IIIUD?} l 

Moo11ona (t'.,J po,ito por u-� l 

Produfào bibltogrifi� -mi.,o<'Wllti!tco (l,Opt;)!IUIIS por am,:opttblkodo,. '"um ,rwl� l 

Produ(io blbltogrifica-tal)iTUlo !Ir ln'!'OS<:OII ISB:N ' (1.() Pfl'UO uipJ.rtJo d• /r.TOpllbli<#O) 

Produ(iobibltogtific:1-1Utonlf�Mlm�«mlSBN(l, Opa,,10porobrawp,w.."oda) ' 
Ap«:5(11tll,;Aode ln�thofl!l�·��((tJpqrmibo.llto opnse,,sad.o) , 
Sub-Total " 
s,o .. 11ôrlo 4A h1oru.a{IO 100 

ANÁLISE CURRICULAR - TUTORIA RECLIO 
roR.MAÇÃô POST\JAÇÃO MÁXH,tA P'();\llJAÇÁO Oé'M l)A 

Cwwde�tu1o,u(l, Opo,at0porCt1rso) ' 
�IEJ,pc,ci1�111""deAl1'a(illl'ltl1to1-P.antllt�comN�ldlo:les�1�Cinlfl!,II 

onllllftlOl',Eidoclomllll, PfflOCbilJadouPiótet'dmlina(J, Opo,rlMpor"ndbw:ia/«sp«1al.i:!af6o) 

Mutnido m htt • OdOlitologi;a (J.o po,uo1 por ,,,�tr'1doJ ' 
Dw!ondoaaN't'JideOdon&olov■ (JO.Op,11111,o,J por�*) IO 

.... ,.,..1 " 
>.TUACÁO PROFJ.SSIO�AL PONJUACÃO MAXCMA PO�.t.:ACÃO OBTIDA 

Ex�n,;:11°""�"°depro;elç,sdet1t"91s'-;>oomiçarçjocitnJ16ça iaaN't'JicbJ.Mlde�•I 

(l, J  J1fM10s por pn,felo) 

Êlf�ll('u, � ....,,,_ M � ,1,, R""l<lhw-i• � S1M,, 1111 1Y J"'f'"Plon• d,, .,,_i;� da 

gndmçlo0Unlfj01tknac:os 111.áTalll-wnidtbot'll(J,Opo,tiMpor.rfflta:rn) 

�IICII <"OIJIO FKll1tadod0ocealt (1,0 ponlO.S � .rnrcbT) IO 

üpeniDCII � M irff& � bucal DO S-US (], O ,-ios por umalrf) IO 

�n,;:11,c,oni-11b(',lodenballlo5de t'OOCl�de("Ul$0deg.ndaaç.l,o�de�c: .. (],O 

po,ito.1p«ll'TIIJ,aJltot-lirido) 
' 

E�KII <:cm-� de- llM"Stndo (ot'1di,,,ko Oal pro/ls.riottal) (1,0 /JO"hn po,- O,,gbt;,/llo 
IO 

(�Mfoo) 

E!tP'"crw;:u com on�tll{'lQ de doutondo {oto,iNl,,M.o ow �-1) (1,S po,trtN por tnrba!A4' 

NMIMido) 
IO 

Svb,Tolll " 
A'fH'll)Al>XS C J>KOJl.10S R.EALIZAOOS 

PQ:-."f\tAÇÃ0M.ÁXL\1A i>O:\'TlJAÇÁO O$nl)A 
(Ap,,mrd4�'10ld) 

°'V"'"'"""" ""'-"-A......u.n.>Mot('liJ"'l'>M,---MJ ' 
Pat:icipacAo-�de�(O.Spo,atopor:u11UJrr,) 2 

Pat:t<:ipl('lo em �de EX1e!ISlo (0,j pM/IO por Salllt:IITf} 1 

MOmlona (�J po,1/0 por Ulfldfn} 1 

� bibbogrldl4'• • •11'80<'WIIIÍDOO (O,S pt:tftUIIS por am,:op,d>htodo-. 'f"$(,t i�) 1 

Produfào btbltogrifi� •eapifulo dt l n'IW('Olll 1$$'.N 

(O.$ ptllOlO tllpiNJO d� /r.-n, p11bh<ado> 

Pnldl.tcio �u -aulOna/� M li'� «m ISBN (0, S pM/0 poro&-a �oda} 2 

,\prn,N!llÇAode ln�tho-c,.•"1l0l, 14'a6fmlCO'i ((tJ por J'r(lt,a/1,o r,pnse,,sad.o) 1 

Svl>-fOIII IO 

Soma16rlo ,Ja hll[Ull('.IO 100 

AN.<\.LISE CURRICULAR - COORDENAÇÃO RECLIO 
FOJt."fAÇÃO PON11JAÇÃO MÁXIMA PQ:,,.:TUAÇÁO OBTIDA 

0no dt Prttq)IM.t llltonll(l, Opon,o por tvn,0) ' 
R�f�uli.pç.Jona.-eadeA�•Pa4'lt&lleiC'OIIIN�sw;ll,de$1;$PfC1•tS,Clrurg,t, ' 
oral�. l;lodo,So111ui, Ptnod<Nili.a � �dcru.i,n1 ($. Opottu,,spor,a.1t/b<.1 a!up«,ah;"'do) 

MC\hdo1111#ttlde()dorlr.oloe .. ,ptop6bl1Ç11,SA6ck:�n(lll�.ifi115(S,Opc,,ro.por-srrodo} ' 
Doullondo na árM ck- Odolllologi1 gtil.lo pilbhca,, saidP nilffln ou � IAM (10,0 pDIIIO.t por 
,.,,,,...,,., 10 ........ " 
ATUAÇÃO PROflSSIO:,õ,U,. PONJ1JAÇÃO MÁX™A PO:'\TUAÇÃOOltTI.DA 

Eltpcntne .. tn1 ç� de proj� de allfil('kl ('W'flbÍl('I. IP ,�a de� bucal (1,J po,tW 
porJIFf)Jm) 

ex� .. tm c,oonitn•çao c1e pr� 4f tldcnsào n.1 '"" de $jlúde t.lÇIII n.s ponlO.tpor pro;,,.10) • 
Alul(to<"OmOg,e,skilremSlüdt"boc-alnoSUS(l,Jponrotpor-J ' 
Ex�IKII 1!111 llllttla lll- Programü dr �u tm S11'.dP ou na� dt- ff(jg>OS d■ 
gradlaçlo ou naõOS 1ik111t'O!; 11,11 irN lll-!tl'lldr blKal (J, O po,ato.1 por KM«unr) 

10 

tx� .. tm Cxwdcnaçlo &e Progranus dt Jlt$i� .. t111 $..cidt 1o1 � de s.aMe �•I (S.O " 
J'Of'S<>J por uaun.) 

tJc�ui N;lfflO Facilitlldodl)o«:nf. (1, 0 pq,,IOS por -Uln} " 
Expmhic:11. «a� dr lm:llbos dr tQDCbnlodc: �de� oa dr madhrc1a (1,0 
Jl""IN por froool.liOttJMMdo) 

' 
Expennte:11 Nm ontat1çlo 1W IIM$tr.clo (Kadn:nlCO ou JJl"l5.H.101110 (J, 0 ponlO.S por trabtlllio 
toMMdo) 

' 
�&icu com ��lo de-dout<ndo (açao(,m,:o oa proi&ulOJlal) a, , pt:trttOJ por rnJbGIAo 
tt»H'faido) 

10 -- 10 

ATIVIDADES E PROJETOS REAUl.ADOS 
PONTIJAÇÃO MÁXIMA PO�TliAÇÃO OBTll)A 

(A pamrth.ki�mnoJ 

°'i•n�de E,�,m M..sknlt"O' (O.S po,tll1 pqr..-ro) 1 

Plrt1<:1�tm Proj,tto de Pe$q111u, (O. Spof!UOpor$��) 1 

Putlclpdo em Ptojffl dt �5:lo (O, Jpo11tOfH)l'UAUSrn) 1 

Mow.tona(O, Jpo,a10por#1Pt1Jrn} 1 

Produçlobtbl1ogrif'i<:a -artigo an:i\i6c,o (O,J ponlO.S po,-ar-'fitO puhlkt»ilo �"' rrrislo inda� 1 

�bilib,og,iti� -c-tpítullo dit li\� (O(Q ISl:\N 
1 

(O,J po,,10 t'Opil,tlotk ,,.,,., ptlb.Jicado) 

Produçlobtt,�ta -•ICn&l'01pIU2a,;IO& b� c:o.n ISBN (0.j ,-ir, po,-ob,,, �) 1 

AprHNllaeiO dr tnbalbo ft'.ll n'ftllM at� (O.J por trYlbalJtoaprgsmu,d,o) 1 

Sub-Totll • 
S.m11,r1od.11 l"Gnn, �lo 100 

ENTREVISTA PARA T ODAS AS BOLSAS DE RECLIO 
CRlTtRJOS PO�TVAÇÃO llÂXUIA PO;\TUAÇÁO OBTIDA 

e� �c,in{culoetmlrlf,\lSU IO 

Cooc� � $wde �I DO svs� �OM S■údt IO 

Clêu::11 d■ funçio fd...otn-a do profhiMmll de �(ide IO 

Rded.oçi.. d■ tn� pn,tissloOfllll do SUS " 
1)1spo111iblbdadt,pan, ('Olltnbwr (Olll o popma e pan � ' 
S.m1t6t1od.11 po•r••(•o ,. 

QUADRO OE P01'"TUAÇÃO REFERENTE À AN.<\USE CURRICUL AR 
Programa de R-esídência Uniprotission:al em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofal'ial 

ANÁLISE CURRICULAR - PRECEPTORIABUCOMAXILOFACIAL 
FOR..\.1AÇÃO PONn.lAÇÃO MÁXIMA P();<r,TCAÇÃO 081'1.0A 

Qnode Prttq)lona (l,()pMto pornm>) ' 
Rf':l:idlwu na irn de Odonllo. (S,O J'Of'lOI po,r ltildhtao) ' 
Tflllio de E$pt(ultSlll 111 """ (1,$ � por IISPf(i�h;tlfdo} • 
M� flmld■ s..uck- ou �!-dll'S (J, Opo,trotpor �alrado) ' 
DoiAondou9"1ld■pl\dcou""-s•6m(IO,O,-.IO-Jf'O'�) 10 ........ JO 

ATlJA(;ÃO Jl'ROFISSIO�AL PONT\JAÇÃO MÁXIMA PO;\'TliAÇÃ<> oan:oA 

�li ftl1 Pttaplon■ dr Propml,idt-�tm S■udtOII 111.prettptona dt �da 

gn,ciuaçAo ou (1IIW$ llte111eo5 na írta dt, póde bu,i:t,I ($, 0 J'OIIIO.I por an-o) 
,. 

Alul(to<"OmOFK�lt a,Opo,trotporknM"IIWOv"'6t/..lo,j 10 

Ex� .. P")fiS.SIOII-II u�de w6dt t.ul eo $U$(],Op,o,unf'Ol'ua� 10 

�Toal ,. 
ATIVIDADES E PROIETOS RELACIONADOS 

PON11JAÇÃO MÁXIMA PO:,.Tt"AÇÃO OBTIDA 
AJlll'l1Wde1llM'itof'2016 

Org1mJ:J1çloME\'ffi�At�(O,Jpo,,IOJK>f"8"mlO} ' 
Plrtic•� tnl Proj,fto de Pe5q\lil sa  c'w Exttnsào (O,S po,!IO �tH) 2 

Plrt1C1� tm Pro_j,fto de Elclttlsào (0,J polltO po, U.IU$� ' 
Mo1Ujorw,(O, Spont0por-m) ' 
�bibl-ogrüic:a • ..i.go ('-tifko (1,011'>11� poranr��...:IMO-IP11"1 uitkxoda) . 
�Wil�t• -("lpftullQde ll\1'01i� 1$$,'i 

(l,O ,-JO �lod41 t,m, pA&liôldo} 
. 

�bibllOgrific:a -M11Qna/Q111-nu:açflode linç,s com 1 S9N(l,Op,o,,M1por«Na o,pnr;oda) ' 
A�a1açio dr tnbalbo ftll n""ftllOSC ICadn'.nKoJ. (o., por-trobollloGprwaitadO} l 

Sd>-Totlll lO 

S.111116rio da ha111atlo , .. 
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ANÁLISE CURRICULAR - TUTORIA 8uCm'IAXJLOFACI AL 
FORMAÇÃO PONlUACÃO MÁXIMA POl'-TUAÇÂO OBTIDA 

Cmode � (l,Opot110port11n.o) , 
Rirs1dhi<-1.1-vttidt06oa&ologJa(J.Op,Nli'Wpo,,�dhtc.faJ ' 
Titulo, dt Est«Pltsta ti• irt1I (1.S p,o,Jt(II ptK �11.tf(do) ' 
Mtstndona i1tadll�ou�afias,().OJl(WIIOSl'O'-trado) ' 
l>oulcndoA ...... dllW.iidt<M!flrft'ldnS(IO,Opo,t10,tpordó�) lO 

Sw>T""' lO 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL PON1UACÃ0 MÁXIMA PO:-TUAÇÁO OBTIDA 

Ex�nc11 tm �çio de pntJ� de (ll.'"'Slo OU ml(Ulf,lo C1C"Ol16(:.a na ilirta da � bllt:lll ' 
(],SpMJOJp«pro/do) 

��lllkln•dtProgranmdPR�ldmna-Saiai:leoum�ik�ügoo,Jda�lo 
10 

ou�� a.a á-talk-illudtMa.lfJ,Opo,ir.>1,,oruw.arnJ 

l;x�n('U<OIIIOF111:il1�(1.0pt»Jrospors�J 10 

l;x�ll('U �SSIOlllll na irudt saúdit bu,:al DO $V$ (1,, 0 po,uos por Hlll"1� 10 

Expenên,;ot.1 l"Ollll OftC'fl� de tnobll� de N)fl('lu,sAo de -dt gn,duaçlo OCI de �dlf!C11 (1,J ' ptPJtor.J>"'D'"rlballlo,OJN:limJo) 

�eom«-la('l,olll'�(«adb.ttitooaapro/i:uio,tal){].Spo,,t1tJ11portraba!Jio�ído} 10 

E�ia (.'ODI onnila{l,o dt lloulOndo (r,radfflil:o OII projwional) {1.S po111M por rro&rlllo 
10 ,�/:..Ido) 

S-vb,TOW 60 

ATIYIDADJ:S E PROJETOS REALIZADOS 
PONTUAÇÃO MÁXIMA PO:O.TUAÇÁO OBTIDA (Apartwdot'J-lrOl'lCll6) 

�•E\'�A.ndm&Jt'os(0,5ponropornvrro) 1 

Pat:ic:1'telo ma �de Peq,mS;iit-.ro. Exlmsio (0,JJJffllOporumatn) ' 
Mowl0111 (();,Sponropor�) 2 

� bobl>ogndica-atbg6CHD� (0.JpDttU!dpora,tqopvb�oa, mt,roi� 1 

� btti�U-('apitu,O dt lM'Offfill IS8:N' 
(O,S po,tto tGplttJo 4• IMO pllblit"odo) 

1 

Produ(to blbltogrifi<:1 -1utonaf� M lm� ccm ISBN (O, S po,rro porobm orp,tl."Oda) 1 

APf'l"Sfflbçlo>dt lnbllbo ftU f'\'enk'I$ � ((J,J porll'\11,o/l,o '1pt'Uffllltk) 2 

$llb-TOUI 10 

$omst611o Ih Peanu,ç&o 100 

NÁLISE CURRICULAR - COORDENAÇÃO 8UXOMAXILOFACIAL 
i!'()l,MA(:Ãl) ,0;-.11,JA(:ÃôMÁXl.\.'IA P(>;\'TVA(:Àó 0$'rll)A 

Ôlno ff � {J.0 po1tU> �CW'J'O) ' 
RH!diet:ia aaárn &, Odoaaolog.a (j, 0 po,iro.t po, rwfdilkia} , 
TilulD dt Eft)«lllllla u mi (l,S pMIOS por np«f-ali:Ofdo) ' 
MC'StndoDII U'Nlda�ou�ut6m{j.Opoi,t1Nporl!l'NtradoJ , 
Dwton,do a.a ina da �6de OIII ir�.as •fins (10,0 � pqrdouuwodo) 10 

.... ,.,..1 ,. 
A'rliA(:Àó l"K0f"LS$10�.A.J,, ,0;-.11,JA(:ÃO MÁX(.\.'IA PO:,.'TUAÇÃO OBTIDA 

ExpenêllltM nll �IIÇlo &, pro'_Jf'I� • f'J(� OfU IIIICUIÇlo c...idiu MI "" da� but-1 ' 
(1,jpo,g10$p.prprofrto) 

�-lul0nll&lrProganwdcoRHJdmcu.«us.âdl'OUD11Ffftq>ICnllllr�das,a,dllllÇlo 
10 

Ol.l tuWS lkalC9S 1111 irtti ik Púde WC'.111 (j,0 po,1r<N por SOl,W,-,} 

Eq,mm:111 ftll Coordmaçkl dt Pn,gnmas dt h� ftll S..:. D11 mi dt saudt bunl (5.0 
10 

po,ilO&porJ.Otr1atrd 

EApenéllltM ,como FKil1tadódI>oce111t (l,O ponro.t p« S-aln) 10 

Ex9"'1ê111tM jpf'Oli�1ial na '"IS�ll('Df'ffl "ilde bual nO S\JS (].O po,IIO$ JKW Slffrnirl} 10 

Ex�111tu cornorw-n�odie�4ieC'ODcli>slock�ik�,;ioOfl.derffi,t,,fwur(J,O ' �porl1'ffbttlltoc°"'Mdt,) 

�Wll�ik�(teadbn.ico(ollpt06spom.1)(1.jpo,uo,s,pc,uab,::IIJtoC01JCMlo) ' 
E�ia. ('ÓCQ -� Ili' dou!bndo (IC"ldêt:a..:o Ofll pli>füStbOl1)(1,j ptJPflW po,- tro/1,(1/Jio ' com;IMivJo) 

Sw>T""' .. 
;\TIYIDAD:ES 6 tROJETOS REALIZADOS 

PO}ffl.JAÇÀO MÁXIMA PO;,r.'TUAÇÁO OBTIDA 
(Apar1ir4e.JaMüo/1016) 

Orpnú.a(io dco E\'�� (0, S p(MIO pornmro) 1 

P.-tle!l)ll("kl eu. �dt �e,ro. úlenslo (O.Sp#ll,(lporW11mr.) 2 

Morulona (l'.,j ponro por u-rn) , 
Prodlt(io �•-aJ1J30ctmti!K-o (O.Spot11,r,tJpor'""&opitbN,c'a4oot1 mlsrairwh:u,da) 1 

Prodl.l(io�u-clflMollrin'lOJ('(ltllJSBN 
1 

(O,S poMO <QpirtJo d• IIWO ptd;&ada) 

� bobltogridiu -�� • h\nK ccm lSB� (0, j ponro porobm Mtª""-"odaJ 1 

AprHmtaçlodt lnbllbo ftD f'\'enk'I$ acadimJcot: (t,_j po, tral,o/1,o aprarmlmkt) , 
...,,,...., 10 

S,omu6rio Ih hanu,çto 100 

ENTREVISTA PARA TODAS AS BOLSAS DE 8UCOMAXJLOFACIAL 
CJUrtRIOS: PONJUAÇÃO MÁXfMA PO;,r.'TUAÇÃO OBTIDA 

CCJfffflOllfGlrto�urrÍNJO•ftlflT\'tsta 10 

Co� sobrt $.lúde S.,.,,I ti0SVS � � rui  S•úde 10 

�cu. da fl.arJo tGl('fln,-. do prQ6WOfll;I de P6dc 10 

�krincu. ln)tlÓIU profi.s-1 no $V$ IS 

Dl!.pOml,t.hcladtpar-aco.tn.bwr('(ltll6pn,g,ama•pan.� , 
$omJ.t6116 Ih pont11•�ào ,. 

OU ADRO DE PONTUAÇÃO REFEREl'iT[ Á AN.4.LISE CURRICULAR 
Programa de Residência Uniprofissional cm Enfermagem Obstétrica (REO) 

FOR.MAÇÃ() 

A1"ÁLISE CURRICULAR - PRECEPTORU REO 
PO�TV AÇÃO MÁ.Xl:\lA PO�TVAÇ.ÃO OBTIDA 

M�u irttda S.-.ou ine�úias (S,OpottU.por�) ' 
Dot.llOPdotd.ittll�ouittll\úi-"J(IO,OpordOJ1rorir.d6) 10 

C.Wde t�Jo de ��Voirumcl $0 hon.$)(2..S p01'('.WW) ' 
QiN6 de t,,:m pri,1,.cu dt 1t.;;islinna ao bm6mJ6 {1,j J10Pfl0t porôlTSO} , 
S.b0 T04al " 
ATUAÇÃO PROflSSIO'.'-AL PO�TUAÇÃO MÁXl�L\ PO�Tl:AÇÃO OBTI.DA 

tJc�111 tal Pr'C'ttJ'GOflla&ir(J.,ie i)iÍ(fTllll!""(j,OpoPf10Jpara1U1) ,. 
Ah,uf&QC'.OIIIO �e 1111 '«-• de Enfmmvmw ir't.as •lins(1.0po,tl4 por iU1tsV."iw"'6d,,Jo) 10 

tx�111 pro6f.S10fllll tm•sas� •• diefl!f��«(cap, depano, cC!lh'Oiie 
IS 

par10 no,vu,l dou «<iM) obstttnco) (1.S ,--par uo) 

S.b, Total " 
ATIVIDADES E PROTFl'OS RELACIONADOS 

POlHUAÇÁO POl\i"TUAÇÃO 
:'.\.IÁXL\IA OBTIDA 

Produçlobtb�c• -artigo ..-tifko (l,0 p011ro por ar1ip ptlb/kGdo l!ffl .m·.U-&1 wln:ada) 2 

Produçlobtb�c• -npítulio. ll\1"0$ COlD ISBN 
(l,Opo,t1at'OpiliwloNt,m,p,J,Ji�) 

�--,bllbllOgJâlic1 -•lonlll'orpllll,IÇI04c b� ÇQlil ISBN (l,O � JMN�) 2 

Aprewtm,;-'O ttn ,r."""10 ("l('fll:ifii<'O OU rt$Olll(I ta\'lldo pan C:Ollt!f'$SO (l,0 po,tlO por-AIO) 2 
Ori�,Odetw·nros(l,O,-uoportfVuro) 2 

S•b- TCHal " 
TOTAL 100 

ANÁLISE CURRICULAR - TUTORIA EIXO ESPECÍFICO DE REO 
FOR.\.1AÇÃO PO!ffUAÇÃO MÁX.L\.1A PO!ffUAÇÃO 08Tt0A 

� 12J.ÇAo  Olil título de espe,:1a1Lsts u ''"' dl � oci ireis tfias ou IÍfttl tfun da 1111,� ' do� wletn•o (1,J P'Jf'fN por �,._�ao) 

M�u irtt da sM'ldt, ou ines úi� (S,O ptJPfU. por�) ' 
Doulondo 111.itta iaJdlo ou inmdlll{IO.Opo,IIOM""°"'1) 10 

Aper{hçoamtul6 ou Espec:1ah:Laçkl nn Prtttpec,n.a (S,O pOIIIOI p01' íor:ml(lo) , 
OiN6 de Fonnaç.io clt Prtt� (lnimmo 80 �) (l,S por nrno) , 
Sub-Tobl ,. 
ATIJA(:ÃO PJI.Qf-lSSIO!"AL- PO:fl"UAÇÃO MÁX.IMA PO:;'l"VAÇÃO 08'11DA 

tx�111 tm MOns de Pn>,,..llllSde �io.W«ta tal $16,de(S,Opollrospo,a,w) )O 

Atl.ll(io como Oottnllr Ili mi ,de-S■údt (Z,O pc»li'W por Slffll"OlN (1111 rrr6dwlo) 10 

�11 CGIII annilaçlo &, � 1k nlllt� dt � clf-pM gnduaçlo(l,O ptMro.t por 
i7vllvlJioCOffelllido) 

10 

Eitpmêuc:11 pn,6t.;;IOllll D11 Éftl. ISS&tincu à emftnnagffll 116 suw.o p!MIOI por_, 10 

Sd>-Totd .. 
AflV!X>Al)t$ t PROJl;Tt)S Jt.tlAC:IQ:ul)QS 

PONT1JAÇÃ0 PONT\IAÇÃO 
MÁX:OdA OBTIDA 

ProduçlobibllOpÍÍÍcl -artigo c:-lmco {l,O pOlllo por orlip p,dnKGclo l!ffl .m·uda ,.,,Jc:ada) ' 
Produçlobtbbogri6c1 -npitu1io • 11\1"0$ ((1[11 ISBN 
{l,OpttPfIOMpilrtlotH loTOpMbJiCtldo) 

, 
J>roducMbiblooe,üia • -,IOrial'Of!a�661! ·�-t,Dm I SRN {l.O po,uoporoànt) ' 
A�tio mi n"flllo aeoli!Ko ou nwmo ttn-a60 pan Coapí.S6 (1,0 po,,10 po, .wnro) , 
0.,lm2a(iodt-E\UI0$(/,0,,_sopo,�Mro} , 
,.._Toul 10 

TOTAL 100 

ANÁLISE CURRICULAR - TUTORIA DO ELXO TRANSVERSAL - REO 
FOR.\.1AÇÃO POSTCIAÇÃO MÁ)U MA PO:ffl/AÇÃO OBTIDA 

E$pttu!i2J.ÇAO O-tli.Jl,o dt espenat.i:l:ll lll iittt, da pud,t 0-irt.as J.ÍiQS; OU ii� sfin. da 111.vu11dur, 
do ptO('ffloO stletn·o (1.J ,__ por �P«�lo) 

10 

M�u irta da S.-. ou ine� dias (S,O po,tU. por�) ' 
l)ol.llQPdo 11111.irtti �ouirta1-tfi• (IO.OpordOMl'OP'l'd6) 10 

0n6 ctr rormaca, * PrttqitMH (lnimmo ao boru:) fl,j por cwTYJJ ' 
,.._T..., ,. 
ATIJA(:ÃO PROF1S$IO!"AL PO!-ITUAÇÃO MÁXl�A PO:m.JAÇÃO 08' n:DA 

E,;�111"" twon1 de Progn1111as de iles�ia"" $1úde (S,O po,1ros po, ª"º) ,. 
Alul(to «>m0 � 111 m,.& Enlm.gftll Obs1 �.o� �cu.� �tn• u.j 
JIO"IN por U.w&tt. '1ft "'6dMI"} 

' 
tx�11 com onent.tlo de lnbalhos de COll('I� 1k C1,IIW de pi!t$ �I.O por,-por ' 
tmbalJio,""'"�) 

Et:�111 P")fif.SH)l'II.I uá1"1ck w�.Opollr.osporallO) 10 

Expfn&,c11 ('(ali nwtOdolops •bVti 6t C!D:iIDO(l.j po,trol p,tw ct�rimtiit) ' 
EJtpfflffiCia Clllll O ...SIOO de g_e.sdo(J.j pMrol JIOr O:puilMia) ' 
Sab-Tobl .. 
ATIVIDADES Ei PltOIETOS R.ELACIO:SADOS 

PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO 
MÁJCJMA OBTIDA 

Produçklbttiollo8Jiiiu -artigo ..-IW-0 (l,0 p011ro por 4ITip ptlb/kodo -.m•UJa inac:""-) , 
�bi:it,og,ifie.a -c,tpítullo de llnOf. (O(D 1$8.N , 
{l,O po,uo ,apimlod. hm, ��o) 

�bi:IIIOgrifie• -•IQnal'Q'l;•�ode b�wscom I SBN {l,O,-uoparobra) , 
Apres,tat■,;Aotm,r.�o('t(flt{lilcooul'fSIIIIIIOttn'tadopanC:om�(l,Opo,uopor-ro) 2 
Ofi•n�ot t,�nros (l,O ,-uo p,or,w.,,,o) , 
W>-foe:,l IÓ 

TOTAL 100 

ANÁLISE CURRICULAR - COORDENAÇÃO DE REO 
PQ:,,"IVAÇÂO MÁXIMA PONTUAÇÃO OBTIDA 

10 

19 
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Met'tnt6on,11 iffli6"wró6eou��(S,Opo,i,np(J'-frodo) ' 
l)oulondo6115aódepúb11('tl(IO.Opt,rOOlll()rtldo) 'º 
Ctlnodetom1t1&�Prtttpom(miillamolOll«lls)(1,Jpornu,,o) l 

$111>.TOUI ,. 
A11JAÇÃ0 Pit0NS$10NAJ.. JIONT\IAÇÃO MÁX.I.MA P0Sf\JAÇÃ0 08nt>A 

�a,c1,1«11C��p-ognmbdt �an:n SMIM(.J,0/MlfflOJpol'OIIO) ,. 
�IIC't.1,(IIIC��P'ogJ'lmaspós��lriclPSMSo(S,Opo,,r(lJpqr0!90) ,. 
Aiu.tJocoa'.IO Oo«ale-CUISOl-de �çJo U � de saidoe t•fi•(1.J�•II« por�,,. 

l 011/116d1,1/,(IJ 

Atua("ào«c'.!O�emPós,graóul(iol'll�d1 S.Mr(1,S�por&Rlllaln0111116dwSoJ s 

�a,c1,1�-.l nngfSdo malmM) ..C...b.1 doSUS(J.o,--porano) ,. 
Sul).Toul .. 
A11Vl])A0S$ I; i'11.0JtTQS R.tl.A(:1QNAl)()S POstvAÇÃO JIO:-.'TVAÇÃO 

MÁ.X.tMA OBTIDA 

Patte:ipll("Jo em �dt Pesqwa � lftlÚIIXll ftll mdffllO m.úobl (0, S piwo por u,,ie,n) ' 
Prodlt('lobi�ca-atligo�tit.co(J,Opo,tu,porar.Qppwlieado-rmUaíndaa.da) ' 
�blbbogrific111aúc1 �-�mactmo1nf•1111l-e�de ll\'fOS(OIII 1 .$8:-."(l,O po,u;, ' <aplntlod•l.1V10p11blictldo) 

Prodluç.lo btl;,bogr�• na in'a 1ccri,1Jç1 111•'- inf.mt,l -wtonaiofgun�•çlo de l m"O:!I t;'Oln ' ISB:O: (l,O po11ro porolwa) 

A�!Wlf.l,o de tl'lbalhos ,::ttlll[fi� C'Ol9I IWÚT_,. OUltniO 111J-,1d (1,0 pot'lfO por tr�tNlllio ' 
lilpr,Hlllatld 

S-vb,T(lla] 'º 
TOTAL ,oo 

ENTREVJSTA PARA TODOS AS BOLSAS OE REO 
CRITÉRIOS PONIUAÇÃO MÁXIMA PO�AÇÃO OBTIDA 

� n:rtreccunkwo, eultt\'Ul1 e OJl'lodld(, �ti\-. 'º 
e.o� � o pi� da Enfena-,rm na Saudr-Pvbbca, Edocaçio na SMide 10 

CltncM da f\.ar.lo �h\'ldo j)r�f.$1Qn11 de� 10 

R.t-Je-nDC:11 da h.Jt'llinl proas� no SUS IS 

Dll.J)owt,th&adr t mobvaçlo para t«llnbwr comG � s 
$oaat(irlo d.a pont .. (kl " 

QUADRO DE PONTUAÇÃO REFERENTE ,l ANALISE CURRICULAR 
COORDENAÇAO OA -COREMU 

ANÁLISE ClJRRICULAR - COORDENAÇAO CORL\fü 
FORMAÇÃO PON'JUAÇÂO MÁXIMA PONI'UAÇÃOOBTIDA 

E.tpttu�-Gelllo (l,Jpt;,1t1,01Jpqr�Mrli:or4o) ,., 
Mestn(lo na irt11 de ��Ao, OU pôde (S,0 JJGltlOS p<>r -trodo) ' 
A��w f>ós..Gni:ti�- hrm�.lo �w(t.OptJfllOSporcwso) l 

CwsockQu�ONlloedoffllSauclf(mílumctdt4C8J)(1,0pontMportimo) ' 
Cwsoft!IG.!-slioPúbltn(mirurnode'40h){1.$fJG"kl<lportwnoJ ,, 
Qluh �  tia metodologias •tiva$ (mlrumo d,e .)(J', O pqMOI po,Olno) l 

$ub-TQUI .. 
ATUAÇÃO PROF'JSSIO:VAL P0:0'T1JA('Ã0 MÁX(MA PONTUAÇÃ008TlOA 

P.artinpacio tt1mO -ixo dt comntMi de atu� ck � & R.Hldklru ftD s.iMk- (.S.o ,. 
p(WNp<l'GIJO) 

�•�df�dfm!MIN 
10 ($.Opo,it«p<W11!N) 

A�«c'JO Dottaft ffll�gndult"io n.aiml dali1Mt(}, $pot'lrt»porffll'lalh! ow111Uwlo) s 
Atuac'io comol>o()rmlf'ffllJ>rogramudr�ui ffllSaudr{].$po,ato,porJAWJrnov-sdtdo) s 
l;Jlp('fl('o,cu polisfJOOlll na, irtAdt,r,sl:lo � p,(lde púl>iw:-(1. 0 poMOS po, ano) 'º 
��uon,mofiicihladorn:nmrleldologtllW,•,nfjpott,mpor�,o) s 
A� CGIDO�IIOl'flat:th�tlll t"UnlM da saidt (1,J JJG1IIOS partimo) s 
Sub,TOW ,. 
ATIVIDADES E. PROJETOS RELACJONADOS 

PONTUAÇÃO PO:.-TUAÇÃO 
OBTIDA 

� bibltogrifiCI • lt11i!Ontfllm(O (l,IJ J)Oll/4 por CITAtC pMl,/IOfdt>t'llt rms11t utdao,do) • 
PtodU(io bilbllogri1ka -capitulo dr !nTOS((JQI ISBN ' 
(l, Opot'l!Ott:lp/rllloff•livrop�o) 

PfodUfl,Q bibllogridiu -•uton.tori-111� de ll\n;, cocn l$8N {l,O J10"IO por obra) l 

A�lflÇll,ltlll t\�IO�itlllifici>OUN!SlllD'>���COllgres,SO(l, 0poiuopGr.,..tJtt(IJ ' 
� dt E\'eniM(I. Opot'l!Oporr,wi,o) ' 
P.-...:11� tia orgu�ç.lo de Pfocfflos. $tktl\'0$(l,Opo,uo pqr ,ss) ' 
S11b,T'olal I◄ 

TOTAL 100 

ENTREVISTA COORDENAÇÃO DA COREMU 
(1t.rftRJ:(>$ l"QS'TVA,CÃ(> MÁX},.\,IA i>ONT\IA(:ÃO 08TIOA 

Cotff,nçi• �ecurriclllo, c,ntre'\'lsta ec,,p11� ('Qffl1111n11�, 10 

Ccioc� � ProgramudfoR� Saudt PvbtK:1, OefJot' EIM:a('i,O DI Sliidt 10 

Clênaada ,,__..,�t1,-adoprodss10111ldfo sâdoe 10 

Rt'ltvioc11 da rra.}t't6nl, � lliO sus IS 

Di�itiil1�� IQObVIIÇlof"'l'lc»airibuir(omo �ru ' 
$o.iat(irlo d.a ponl .. (kl ,. 

QUADRO OE PONTUAÇAO REFERENTE À AN.ÁLCSE CURRICULAR 
Programa de Residência �1édica em: Cirurgia Geral; Cirurgia Pediátrica; Ginecolog.ia e Obste

trícia (sertão); Medi.cina de Família e Comunidade. 

ANÁLISE CURRICULAR 
R)R_�A,CÃO i>ONTU.Ai;Ã-0 MÂ.XlM.A POS'TVA,CÃO 08tt0A 

Onoa cbitmnl eua )liidt((lm carpbor;ln11put1rdr◄Oboni(IJ, jpott1t>pororn6J ' 
Q.-sodfoPrftq)lõn1(1,0p(»ltopt,r�) s 
o.-so n1 na IM' lóllOOt' com cup bortn.a aworqw◄o boni (1 P"""' ,--nino). s 
C.WS de QntloN U:Mk-, COIQ C-.-P, borinl a putu dt ot0 llon� (J.& fJG"kl p<>rnino) ' 
E.�l�o hOo �•w m .... _,o ' 
ptMIOlp(N"a�ioJiUl(lt>) 

�M«l1C11nairft�itic1 {J,OpG1NOJ,,O,� J 

TíNIG de tsp«u)asa na�• (1, 0,-ios) ' 
M�(J. OpoMOlpo,�) ' 
DNondo {4,IJ,-r-oi porOOllltOrodo) . 
Sd,.T""1 .. 
ATUAÇÃO PROFISSIO:-.AL PONlU.ACÃO MÁXIM.A PONTUAÇÃO OBTIDA 
A� «1C110 C'OOl'"dorudor de� de� .. (1,() J")fUO por .S-!n) 'º 
A�t'OIIIOf'n<:tptoí 1111tlH lm.lll (1,IJpwiN»p<>r.sffflnrrT) 10 

Atuado t'OIIIO 1'1101"/Fanh�� {1,0 ponlOI por-arr.) 10 

Atuado pro,&sSIOnilJ no SUS (J.0 pontol porstfffa.rtt) 10 

�Ili t'III CGOl&-mçlodl! Prograo1HIM' R�oc,anns.âdt {l,Op(NIIOpDrUIHfllY} 10 

S.,,.T"'1 ,o 

ATIVIDADES E PROJETOS REAUl.ADOS PONlU.ACÃO MÁXL\t.A PONTUAÇÃO OBTIDA 

�- �lllt'$ M-A-. .. )l(ldr de (j_� t,;pttui.h� (mitisno 80bonli)(f).j pGllk> ' 
por pamripo,4o) 

Orgawza,çlo& E\UIOSAt�{O,$pM1»p<>rft'fflro} 1 

Pubc:1pa('lo rmCftitrM ou Ou-.lóno,jA�(IJ, $jXMIOpor aM>ktiVO) 1 

Pubc:� rm P'l-ojdO dt � e'ov EldmSio (0,$ ponto por IUINtrt') 1 

:M�dona {O, S pqMO por s-m) ' 
�bibl-ogrifica -#tlgG <lltClti.fioc<o (1,0 �nos ,-orngo p11oJ�tad6-,.,,Ufa, ilfducdd) . 
�bibl-ogrifie• -(tpíNl:.0 dt; la\TOS ltO(D 1$8.N . 
(1,0p(Nlioc,tpíNlodtlJ \TO�IMlo) 

Jl'rod�lob!.tohog,i&c1-a�df, bvf'oj(OOI JSD�(I.OptJ,rlOporo&ro�11tti:� ' 
AptHNllaçio dr tnbalbo n:o n'ftlloi ate�� {O.$ ptw rrobo1AGopr&m/,a,d<,) ' - .. �blbdldt'Soaall'Al:lvld.dl.'C-lllll1ânlt� 
lportidpa<do ,.,&,UJla a,: ,f ,n'U!IOS, no pff'iod6 ff I """· E:x.nipJo: ampanllo.r IH vvd,'JQ(',to. ' 
t'Onf\'IVMM, IPlloltirofldf/atffHll•-11/M•Ololfr08} 

s.b-T"'1 ,. 
S.m116riod1 f'oalva(l-o 100 

ENTREVISTA 
Cf<ITWOS PONTUAÇÃO MÁX(MA PO:-rT\JA,CÃO 08TtDA 

Cotffllcia ��,:ulo,.(tlltl delll�Ao,t�vssu, 'º 
C� � Swdt P\iblae.• e tdi■.-•ç.Jou � 'º 
o&,cia 411 fuociofrd1.1C1t1\'ldo profiuMldW dtuiiíde 10 

�i:ncUI. da tnjf46na �HICOal DO SUS IS 

DISflOG!blbdadr p1n1 conblti..111" com o p-ognma t pan •Pfflldtr s 

Scl1ma16rio d.a po■l■l(IO ,. 

QUADRO OE PONTlJAÇAO REFERENTE À AJ'i.ÁLCSE CURRJCULAR 
APOIO PEDAGÓGICO E TÉCNICO ÀGESTÃO DOS PROGRAMAS 

OE RE.SCOÊNCIA E:\•I SAÚDE 

AN.ÁLISE OE CURRÍCULO 
FOll."fAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA PONTUAÇÃO OBTIDA 

OnonuswdrcGU1arpbarinii11J>lrtlrdr401iotb{IJHNll'O-porntno} ' 
Onol dr�t'llls.aildt,�doubabw�dt C<lll11mK1Çio>(OQICIIJ,lllorina a J>lrtlr 
dt40b<n, (JpG11U>por�-) 

Orad1.11çlo u na da Saudr (li.li hdago,zUl.{J,O p(NIIOS) J 

E�WID("io na Ú'H. dr Saudfo Pâblau <1111 Ed�io em Saudr 0'11 Ot'A.10 ($,O p<»I- ptw 
ap«iall�lo) 

R.es� na� de sa6de (S, fJ po,i� po, "-SidhJCM) ' 
S..Totd 2l 
ATVAi;Ã-0 PROFlSSIO!<iAL PONTUAÇÃO MÁXIMA PO:-rTUAÇÃO OBTI.DA 

Eitpmmct1 aa i-tt" 1&nmastr-a11v1 t �e• dt Programas dt R�• ftll Slúdt (1.0 
p<MIOI por -Urr.) 

10 

Elq)fflh,cia •p1lf11"�0.,..t'�dr�dr0ndulç-.lo(M.IP,k�lo111.it'N 
de Eàlc� °" S1ildf(],O J10"l0l p(JI' SUWJt,e) 

Atwic'o � Suptt\'ISOI", TkDIClO, At,seuo, PtdA808'('0 Ofll � de eurs,ot, (1.0 pGrtlOS __ , 'º 
Atw,cf,o «ICIIO TulOl'IFl('illtsdor-ll)o«ru.c O.O po,uo .,_-s-nrr,) • 
Ata,uçiopro&SIOnilJnairea dt 5■ildr�,OpGrtlOlporSfffHJfrr) 10 

Allll!Çiot'OIIIOSt'Ctttmo(1)Aodmuco{1.opo,ui,,--srnJ . 
s.b-T"'1 ,. 
ATIVU)AO&S E f'ROIETOS RLAUZA.00$ 

PO-:-mJA,CÃO PONTUAÇÃO 
MÁ.XI.MA 08TU)A 

°'l•ll�t'm E•"11105A�!J>ieoJ(0,5 JIO(lto por�•�) l 

}':a,tw;:1� �Ç(wltrof,QID �Ol'IOtõA�((l.)pomtOpol"�l�n•o) ' 
P.rtw;:1�-Pfoj,fto de Pftq11i1sa(I ptW!rrJl"J'Ullleltn} . 
Pubc:1pa('lo ftD P'l-ojdO dt Úlellslo (J porrlO fJG'" SnrcbT) ' 
Momtona (0, 5 pot'l10 por u,,..nrr) ' 
Jl'rod�lobtbllogrific1 -artigG Clftllifko{l, 0 JJ'OIIIO por artitO p,tl,/itlld<, � N'lis/0 fittlffDdo) . 
Jl'rod�lobtb�t• -npitulio dr II\TOS «1111 lSBN (O, $ ponto topita.1/<1. lfrro pvl)lkllfia) ' 
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� bibltogridiu w■utona/�dcl1n"0irom ISB� 
(l,0 PQMO por O,,�) 

Soouü16nodaPooluaçlo 

• ENTREVISTAS 
CRITÉRIOS 

��('.uninilo, ('.ar\ldf'mlftlçloenlff'n.ta 

�u da fuarAo doA.poao Tka.1co �,g6glco 

C.Onll«mlft:J IO e Habilxblld COGI míOflmllC'&, dtwmvoJ� e npte:dade COGIIIIIICIIJV1 

24 

POmtJAÇÃO MÁXDdA PONTIJAÇÃO OB11DA 

" 

,. 

QUADRO DE PONTUAÇÃO REFEREl'iTE À ANÁLISE CURRICULAR 
APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO AO NÚCLEO DE REDE ESCOLA SUS - PB 

AN,\USE OE CURRÍCULO 
�OR.MA(:Ãl) P0:4TVA(:Ã0 �Á.XlMA P0NTUA(:Ã0 08T1l)A 

('arw(fflp�ouam.m1�«1111(■�h,onína•p,,11Fde40hons(lpo11t.opor<Mrs,o,J 

Cawsde��-�-�ccn$11{Mkt/oub•bllllhdet.deeoan.-ie�.lo«>me1rpborin1 
• partir die-40 � (O.J pot,'111 p,;,rC-N>W) 

� n.11 irt' da Saúde O-Admta1� (J,O tpOTIIOS) 

Csp«-ub�Jo n■ irt11 de $a6de i'übl� OU $aúde �IV■ OU l;dl� tel1 s-6de ou Offl°'O � 
p(lde('1,0po,itospo,.Up«Mh.;aç�) 

Multiprofissional e da Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, a cujo cumprimento se obriga. 
02. O presente termo terá duração enquanto houver meu desempenho ,como _ _ _ __ boEsista no 
Programá de Residência ou 1enninát o práZó do conlr:ító de bólM ou dei�ár de :ílender as necessidades 
do Programa a partir de wua avaliação da coordenação do referido programa e do colegiado da CORE
MU SES-PB. 
03. Assumo a respons.,bilidade de supervisionar atividades realizadas pelos residentes nos serviços de 
saúde, realizar atividades teóricas e a.s dc1nais atribuições, confonnc disposto no Rcgulart1cnto lnlcmo 
e no Proje10 Polilico Ped:lgógico do Programa. 
04. Assumo ciência de que devo monitorar diariamente a frequência do (s) residente (s) sob minha 
responsabilidade e cumprir as demais orientay<>es estabelecidas para registro de frequência dispostas no 
Regulamento Interno e pela Supervisão Programa e/ou COREMU SES-PB. 
05. Assumo a responsabilidade de comunicar à chefia imediata do serviço onde realizo a preceptoria. à 
supervisão do Programa e ao Núcleo de Residências em Saúde d., ESP-PB situações de afastamento do 
residente por doença, gestação, reclamações, advertências ou qualquer outro motivo e quando idemificado 
abandono pelo residente cm até 48 horas apÓs tomar ciência. 
06. Assumo a responsabilidade de comunicar it chefia imediata à supervisão do Programa e ao Núcleo de 
Residências e.m Saúde da ESP-PB, em até 48 horas, caso deixe de desempenhar a função de preceptoria 
ou quaisquer situações que me impossibilite de receber a bolsa de -- ��

-
-

07. Assumo a responsabilidade de, mensalmente, enviar relatório de atividades mensais ao Núcleo de 
Residências em Saúde da ESP-PB. 
08. Além do conlido neste lenno, tenho ciência de que estou adstrito às demais disposições normativas 

legais e regulamentares que disciplinam os Programas de Residência. 
09. Reconheço e aceito que os casos omissos serão resolvidos pela COR.EMU da SES-PS e pela ESP-P8. 
Estando de acordo com o termo. 

João Pessoa, _ _  / _ _  / _ _  

1-"""-·~- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---+- - -'-º� ---lf-- - - - --l Assina'tura do Preceptor 
AnJAÇÃO PROFISSIONAL PONIUAÇÃO MÁXIMA PONTUAÇÃO OBTIDA 

Ex�iw:u, na partt lldrn1n,str11Jva e/ou pt<b� CCII &tu(� �tt CCII Saúdie (J.O 
po,troJJ)Cl'l-fSD'<f} 
Patielflaçlo ""1 ('UWS rui ""• de t;.d11C11ç.11> �9'111-t l.'RI $■(ide, � '9f81 horina m_írnm■ 

de )(Ih 0, 0,_rwp,,rhlm>) 
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ATIVIDADES E. PROIE.TOS REAlJZAOOS PONIUAÇÃO MÁXIMA PONTUAÇÃO OBTIDA 

Patit"1la(ioC111�de�w, 
(O. lpo,NOpor$-�) 
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MOll110fl.l 
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PfOdu(io blbbogri.fi('a •UJ)ÍMO de l n'l'OJ<:Olll lSB"N 
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Sub-Total 'l1 

ENTREVISTAS 
PON"nJACÃO MÁXIMA PON'TtJA('ÃO 09TtOA 

TERMO DE COMPROMISSO DE PRECEPTOR DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO 
NOME COMPLETO: _ _ _ _ _ _ _  �=��- - - - - - - - --
EMAIL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ CELULAR: CPF: 
___________ CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

OI. Eu,_� -
-

� -�
--��CPF nº

-- �� =�
-� DECLAROestarcien1e dotem10 

de compromisso cele:brado e.nLre mim e o Program.t de Residência, que me assegura o direito de realizar 
a preceptoria, dentro das normas e disposições legais da Com.issão Nacional de Residência Médica e da 
Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, a cujo cumprimento se obriga. 
02. O presente tenuo terá duração enquanto houver meu desempenho na função de preceptoria no Programa 
de Residência ou tenninar o prazo do contrato de bolsa ou deixar de atender as necessidades do Programa 
a panir de uma avaliação da coordenação do referido programa e do colegiado da COREME SES-PB. 
03. Assumo a responsabilidade de supervisio11ar atividades realizadas pelos residentes nos serviços de 
saúde, realizar atividades te6ric:.as e as demais atribuições, confonne disposto no Regulamento 1.ntemo 
e no Projeto Político Pedagógico do Programa. 
04. Assumo ciência de que devo monitorar diariamente a frequência do (s) residente (s) sob minha 
responsabilidade e cumprir as demais orientações estabelecidas para registro de frequência disp<.tstas no 
Regulamento Interno e pela Supervisão Programa e/ou COREME SES-PB. 
05. Assumo a respons.,bilidade de comunicar à chefia imediata do serviço onde realizo a preceptoria, à 
supervisão do Programa e ao Núcleo de Residências em Saúde da ESP-PB situações de afastamento do 
residente por doença, gestação. reclamações. advertências ou qualquer outro motivo e quando identificado 
abandono pelo residente em até 48 horas após tomar ciência. 
06. Asswno a responsabilidade de comunicar à chefia imediata à supervisão do Programa e ao Núcleo de 
Residências em Saúde da ESP-PB, em até 48 horas, caso deixe de desempenhar a função de preceptoria 
ou quaisquer siluações que me irnp0ssibilite de recebe...,- a bolsa de preceptoria. 
07. Assumo a responsabilidade de, mensalmente, enviar relatório de Atividades mensais ao Núcleo de 
Residências cm Saúde da ESP-PB. 
08. Além do contido neste termo, tenho ciência de que estou adstrito às demais disposições nonuativas 
legais e regulamentares que disciplinam os Programas de Residência. 
09. Reconheço e aceito que os c.asos omissos serão resolvidos pela COR:.EME da SES-PB e pela ESP-PB. 

Estando de acordo com o termo. 

,__c_......, _ _ •_-_,_'"""° _ _  ·"-""_., ___ ,.._,_n_.,,,,.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  +- -- -'-'- - ->--- -- - - ----< João Pessoa, _ _  / _ _  / _ _  
Co� sobrt Saúde Pub11« t Edll('IÇIO fia s.661: 
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IS 

CCllll«man:I lo• Habtbda!IH tom mformJ.lln., &snl\"Oll\lra • upet":lllidr toa:IIIIIIUbva 

S4:llm16no da poulla(io ,. 
Al'iEXO V 

TER\10 OE COMPROMJSSO DA EQUIPE TÊCNlCO PEDAGÓGICA (PRECEPTORIA, 
TUTORIA E COORDENAÇÃO) DOS PROGRAl'\>IAS DE RESIDÊNCIA 

EM ÁREA PROFISSIONAL OE SAÚDE 

DADOS DE IDE ITIFICAÇÃO E CADASTRO 
NOME COMPLETO: ________ __________ _ 
EMAIL: CELULAR: 
CPf: -----------C-ARGA HORÁRIA--S-E_M

_
AN
_

A
_
L
_

: 
____ _ 

01. Eu, ___________ , CPF nº ________ ,, DECLARO estar ciente do 
tenno de compromisso celebrado entre mim e o Programa de Residência. que me assegura o direito 
de realizar a preceptoria, dentro das normas e disposições legais da Comissão Nacional de Residência 

Assinatul'a do Preccpcor 

Autarquia de Proteção e Defesa do 
Consumidor do Estado da Paraíba - Procon-PB = 

EDITAIS DE NOTIFICAêÃO 
AUTARQUIA DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO 

DA PARAÍBA (PROCON/PB). 

EOITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nº 0612022 
A Superintendente da Autarquia Estadual de Proteção e Defesa do Consmnidor (PROCON/PB), na fonua 
da lei e no uso das :ttribuições que lhe são conferidas. faz saber a todos que o presente edit.-'l� virem, 
ou dele tiverem c.onhecimento e interessar. que nesta Autarquia, tramitam-se os seguintes processos 
administrativos: 




