
    PREFEITURA DO

RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

A Secretaria de Administração e  Gestão de Pessoas e  a  Secretaria de Saúde do Município do Recife,  no  uso de suas
atribuições, mediante as condições estipuladas neste Edital, seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, TORNA
PÚBLICO o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS do  CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital n°
001/2019, nos seguintes termos:

Art. 1º Conforme o estabelecido no subitem 12.1.1 e no Anexo IV do Edital de Abertura nº 001/2019, ficam CONVOCADOS
a participar da Prova de Títulos os candidatos inscritos e aprovados para todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR e para os
cargos de Técnico de Enfermagem 30h SAMU plantonista e Técnico de Enfermagem 30h Operador de Motolância
SAMU Plantonista, relacionados no ANEXO ÚNICO deste Edital.

Art. 2º Os candidatos convocados e interessados em participarem da Prova de Títulos deverão:

a) no período das 14h00min do dia 27/03/2020 às 23h00min do dia 31/03/2020, observado o horário oficial de Brasília/DF,
preencher o Formulário de Cadastro de Títulos no endereço eletrônico    www.institutoaocp.org.br  :
b) recomenda-se que o candidato efetue o acesso ao link de cadastro citado na alínea anterior, com antecedência de
até  30  (trinta)  minutos  do  horário  de  término,  para  que  seja  possível  o  total  cadastramento  dos  documentos
desejados; 
c) após completado o preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e enviar a
outra juntamente aos documentos comprobatórios, no momento e forma a ser posteriormente designado.

I  -  O Formulário de Cadastro de Títulos  será utilizado,  em primeiro momento,  para  atribuição da pontuação,  devendo o
candidato, posteriormente, quando definido pelo Município, realizar a juntada da documentação comprobatória.

Art. 3° O candidato convocado e interessado em participar da Avaliação de Títulos deverá observar todo o disposto no item 12
do Edital de Abertura nº 001/2019.

I - Todos os documentos que se pretende pontuar deverão ser preenchidos numa única vez no formulário de cadastro
de títulos, conforme disposto nas Tabelas 12.12.1 e 12.12.2. No caso da existência de dois ou mais formulários de
cadastro de títulos preenchidos por um mesmo candidato, para o mesmo cargo, será considerado o último cadastro
realizado,  sendo  os  demais  cadastros  cancelados  automaticamente,  desconsiderando-se  as  informações  neles
registradas.

II  -  A documentação comprobatória dos  títulos  não poderá ser  referente  à conclusão de cursos  efetivados em momento
posterior ao declarado, caracterizando o formulário como uma declaração falsa.

III  -  No momento do preenchimento do formulário,  o  candidato assinará termo de responsabilização civil  e  criminal  pela
veracidade das informações e declarações prestadas.

IV - O candidato, quando do preenchimento do formulário, considerando que este será o documento inicial para aferição da
pontuação, deverá observar todas as regras constantes no edital, em especial as do ITEM 12, declarando títulos enquadrados
nas hipóteses previstas neste edital.

Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Maringá/PR, 27 de março de 2020.
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