
 

 
 

EDITAL N.º 001/2019 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 

 ANEXO III 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO  
 

Ensino Superior: Médico Estratégia Saúde da Família 40h; Médico Psiquiatra 

Adulto 20h; Médico Psiquiatra Infantil 20h; Médico Ginecologista Colposcopista. 

 

Indicadores Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Apresentação completa dos documentos contidos no 
item 4.0 deste edital 

02 02 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação, no 
mínimo, 80 horas/aula, após a conclusão do ensino 
médio 

10 20 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, 
no mínimo, 60 horas/aula, após a conclusão do ensino 
médio 

08 16 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, 
no mínimo, 40 horas/aula, após a conclusão do ensino 
médio 

06 12 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação no 
mínimo, 20 horas/aula, após a conclusão do ensino 
médio 

05 10 

Experiência profissional na área referente à 
especialidade que concorre. 

5,00 pontos por 
período de 06 meses 
trabalhado (máximo 

02 Anos) 

20 

Experiência profissional na área referente à 
especialidade que concorre no serviço público 

5,00 pontos por 
período de 06 meses 
trabalhado (máximo 

02 Anos) 

20 

TOTAL 100 

 

 

 



 

Ensino Médio: Condutor Socorrista 

Indicadores Pontuação Unitária Pontuação Máxima 

Apresentação completa dos documentos contidos no 

item 4.0 deste edital 
02 02 

Certificado/Declaração de conclusão de curso técnico de 

nível médio correlato á área de atuação, com carga 

horária mínima de 800 horas, em Instituição autorizada e 

credenciada pelos órgãos estaduais de Educação por 

meio de seus Conselhos Estaduais de educação. 

09 09 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação, no 

mínimo, 80 horas/aula, após a conclusão do ensino 

médio 

06 12 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, 

no mínimo, 60 horas/aula, após a conclusão do ensino 

médio 

05 10 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação de, 

no mínimo, 40 horas/aula, após a conclusão do ensino 

médio 

04 8 

Cursos de capacitação correlato á área de atuação no 

mínimo, 20 horas/aula, após a conclusão do ensino 

médio 

03 9 

Experiência profissional na área referente à 
especialidade que concorre, ou área correlata, após a 
conclusão do ensino médio. 

5,00 pontos por período 

de 06 meses trabalhado 

(máximo 05 Anos) 

50 

TOTAL 100 

 

 

 


