
EDITAL  Nº  001/2019  DO  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  PROVIMENTO  DE  CARGOS

EFETIVOS PARA ATUAR NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

ERRATA Nº 004/2019

CONSIDERANDO o Relatório Preliminar de Auditoria do Tribunal de Contas de Pernambuco –
TCE/PE, referente ao PTCE Nº 59885/2019;

A Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do Município do Recife, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Saúde, tornam de conhecimento público a seguinte alteração do Edital
nº 001/2019 do Concurso Público para provimento de cargos efetivos para atuação no âmbito da
Secretaria de Saúde: 

I - O Item 1, subitem 1.5 passará a vigorar com a seguinte redação: 
1.5 A nomeação no Concurso Público, nas vagas informadas no Anexo I deste Edital, será realizada dentro do
prazo de validade do concurso.

II – o item 6, subitens 6.9.1, 6.10, 6.11 e 6.12 passarão a vigorar coma seguinte redação: 

6.9.1   O não comparecimento  ou a  reprovação na perícia  médica  acarretará  a  perda do direito  às vagas
reservadas às pessoas com deficiência; e,  caso não tenha atingido os critérios classificatórios da ampla
concorrência, será eliminado do concurso.

6.10 O candidato inscrito como pessoa com deficiência que não se enquadrar na legislação especificada pela
perícia médica, constante do subitem 6.3 deste edital, será classificado em igualdade de condições com
os demais candidatos de ampla concorrência, devendo constar apenas na lista de classificação geral.

6.11    Caso o candidato reprovado pela perícia médica não atinja os critérios da ampla concorrência, será
eliminado do concurso público.

6.12 O não comparecimento do candidato inscrito como pessoa com deficiência à perícia médica, na data e
local previamente informados, bem como o candidato reprovado na perícia médica preliminar em virtude
de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, será eliminado do concurso público.

III – O item 7, subitem 7.3 passará a vigorar com a seguinte redação: 

7.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 5.5, 6.4.2, 7.1.2, 7.1.3.1.1, 7.1.3.2 e 7.2.1.2 deste
Edital deverão ser enviados, no prazo previsto no Anexo V, observado o horário oficial de Brasília, por meio do
link  Envio  de  Laudo  Médico  (candidato  PcD  e/ou  condição  especial  para  prova),  disponível  no  endereço
eletrônico www.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF.

IV -  O item 19, subitem 19.4  passará a vigorar com a seguinte redação:  

19.4 Os documentos produzidos, enviados e utilizados pelos candidatos, em todas as etapas do concurso, são
de uso exclusivo do Instituto AOCP, sendo terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros ou a
devolução ao candidato, salvo para averiguação da legalidade do certame, devendo ser posto à disposição pela
Secretaria de Saúde da prefeitura do Recife por, no mínimo, 5(cinco) anos,  ou até que o Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco examine e se pronuncie sobre a legalidade do mesmo.

V – O item 19, subitem 19.9 passará a vigorar com a seguinte redação:
19.9  O  candidato  que  necessitar  atualizar  dados  pessoais  e/ou  endereço  residencial  poderá  requerer  a
alteração  através  de  solicitação  assinada  pelo  próprio  candidato,  por  meio  do  e-mail  de  atendimento  ao
candidato,  candidato@institutoaocp.org.br,  anexando  os  documentos  que  comprovem  tal  alteração,  com
expressa referência ao Concurso, Cargo e número de Inscrição, até a data de publicação da homologação do
resultado final do certame. Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto AOCP
através do telefone (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato, para maiores orientações.
Após  a  homologação  do  certame,  o  candidato  poderá  requerer  a  alteração  de  forma  presencial,  junto  à
Secretaria de Saúde do Recife, situada na Rua Alfredo de Medeiros, nº 71, Bairro: Espinheiro, CEP 52021-030,



Recife/PE, ou enviar a documentação via SEDEX com AR para o mesmo endereço, aos cuidados da Comissão
do Concurso Público nº 001/2019, devendo constar os seguintes dados: nome, CPF, telefone atual, e-mail atual,
cargo  que  concorreu,  classificação  no  concurso,  item(ens)  que  desejar  alterar  com  a  documentação
comprobatória, quando couber.

VI - Os cargos 418, 419, 420, 422, 475 e 476, constantes do Anexo II -  D O S  R E Q U I S I T O S  E
A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S ,  passam a vigorar com a seguinte redação:

CARGO 418: ENFERMEIRO 30H URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU – PLANTONISTA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Enfermagem, em instituição reconhecida pelo
MEC,  Certificado  ou  declaração  de  Conclusão  de  Curso  de  Pós-Graduação  lato  sensu  na  área  de  APH,
Urgência e Emergência ou UTI por Órgão credenciado pelo MEC ou Certificado ou Declaração de Conclusão de
Residência Multiprofissional na área de Enfermagem em APH, Urgência e Emergência ou UTI credenciada e
com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área
Profissional de Saúde (CNRMS / COREMU) e Registro de Especialista no Conselho Regional de Enfermagem.

CARGO 419: ENFERMEIRO OBSTETRA/SAÚDE DA MULHER 30H PLANTONISTA

REQUISITOS:  Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Enfermagem, em instituição reconhecida
pelo  MEC,  Certificado  ou  declaração  de  Conclusão  de  Curso  de  Pós-Graduação  lato  sensu  na  área  de
Enfermagem Obstétrica por órgão credenciado pelo MEC ou Certificado ou declaração de Conclusão de Curso
de Pós-Graduação lato sensu na área de Enfermagem em Saúde da Mulher por órgão credenciado pelo MEC
ou Certificação e Titulação na área de Enfermagem obstétrica, obtidas através de concurso da ABENFO ou
Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional na área de Enfermagem Obstétrica
credenciada e  com funcionamento  autorizado pela Comissão Nacional  de  Residência Multiprofissional  em
Saúde e em Área Profissional de Saúde (CNRMS / COREMU) ou Certificado ou Declaração de Conclusão de
Residência Multiprofissional na área de Enfermagem em Saúde da Mulher, credenciada e com funcionamento
autorizado  pela  Comissão  Nacional  de  Residência  Multiprofissional  em Saúde e  em Área  Profissional  de
Saúde (CNRMS / COREMU), e Registro de Especialista no Conselho Regional de Enfermagem.

CARGO 420: ENFERMEIRO OBSTETRA/SAÚDE DA MULHER 40H DIARISTA

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Enfermagem, em instituição reconhecida pelo
MEC, Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Enfermagem
Obstétrica por órgão credenciado pelo MEC ou Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-
Graduação lato sensu na área de Enfermagem em Saúde da Mulher por órgão credenciado pelo MEC ou
Certificação  e  Titulação  na área de  Enfermagem obstétrica,  obtidas  através  de concurso  da ABENFO ou
Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional na área de Enfermagem Obstétrica
credenciada  e  com funcionamento  autorizado  pela  Comissão  Nacional  de  Residência  Multiprofissional  em
Saúde e em Área Profissional de Saúde (CNRMS / COREMU) ou Certificado ou Declaração de Conclusão de
Residência Multiprofissional na área de Enfermagem em Saúde da Mulher, credenciada e com funcionamento
autorizado pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional de Saúde
(CNRMS / COREMU), e Registro de Especialista no Conselho Regional de Enfermagem.

CARGO 422: ENFERMEIRO 40H – USF

REQUISITOS: Diploma ou Declaração de conclusão do Curso de Enfermagem, em instituição reconhecida pelo
MEC, Certificado ou declaração de Conclusão de Curso de Pós-Graduação lato sensu na área de Saúde da
Família por órgão credenciado pelo MEC ou Certificação e Titulação na área de Saúde da Família obtidas
através de concurso da ABENFO ou Certificado ou Declaração de Conclusão de Residência Multiprofissional na
área de Saúde da Família credenciada e com funcionamento autorizado pela Comissão Nacional de Residência
Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional de Saúde (CNRMS / COREMU) e Registro de Especialista
no Conselho Regional de Enfermagem.

CARGO 475 e 476: SANITARISTA 30H e 40H

REQUISITOS: Diploma de curso superior,  registrado no MEC, Certificado de especialização nas áreas de
saúde pública com carga horária mínima de 360 horas de instituição reconhecida pelo MEC, ou Certificado de



residência em medicina preventiva e social, de instituição reconhecida pelo MEC ou Certificado de Residência
Multiprofissional em Saúde Coletiva, de Instituição reconhecida pelo MEC ou Certificado de Curso de Pós-
Graduação stricto sensu na área de Saúde Pública de instituição reconhecida pelo MEC, Certificado de Curso
de Pós-Graduação lato sensu na área de Saúde Pública de instituição reconhecida pelo MEC e Inscrição no
Conselho Regional referente à Categoria da Formação Acadêmica. 

MARCONI MUZZIO
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas

JAILSON DE BARROS CORREIA
Secretário de Saúde


