
 

 

 

 

 

PORTARIA CONJUNTA Nº 126 DE 26 DE MARÇO DE 2020 

 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E O SECRETÁRIO 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, 

 

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos 

declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS); 

 

CONSIDERANDO o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) declarado pela Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

 

CONSIDERANDO a situação de emergência no Município do Recife reconhecida pelo Decreto 

nº 33.511, de 15 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto do Governo do Estado de Pernambuco nº 48.822 de 17 de março 

de 2020;  

 

CONSIDERANDO a necessária adoção de medidas com vistas à prevenção da disseminação do 

vírus e à proteção da coletividade; 

 

CONSIDERANDO a urgente necessidade de profissionais de saúde para o enfrentamento à 

pandemia; 

 

CONSIDERANDO a portaria nº 123 de 24 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do 

Município de 24 de março de 2020, Edição Extra nº 007.  

 

RESOLVEM:  

 

Art. 1º Reabrir os prazos constantes no ANEXO V, referente às etapas não concluídas, do Edital 

nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de 07/12/2019, Edição nº 143, e 

retificações. 

 

Art. 2º Tornar pública a Errata nº 009/2020 do Edital nº 001/2019, nos termos do Anexo Único 

desta Portaria.   

 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e seu inteiro teor deverá ser 

disponibilizado no endereço eletrônico da Organizadora do certame. 

 

Recife, 26 de março de 2020. 

 

 

 

MARCONI MUZZIO 
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas 

 

 

JAILSON DE BARROS CORREIA 

Secretário de Saúde  



 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

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

EFETIVOS PARA ATUAR NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

ERRATA Nº 009/2020 

 

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:  

 

DA PROVA DE TÍTULOS 

 

I - Os itens 12.2 e 12.2.3 referente à Prova de Títulos, passarão a vigorar com as seguintes 

redações:  

  

12.2 A relação dos candidatos habilitados a participar da Prova de Títulos, a data para preencher 

o Formulário de Cadastro de Títulos e o período em que os títulos e comprovantes deverão ser 

enviados constam do Anexo V deste Edital. 

 

12.2.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no endereço 

eletrônico do Instituto AOCP, bem como o envio dos documentos e a comprovação dos títulos no 

prazo a ser determinado pelo Município. 

 

12.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da Prova de Títulos deverão: 

 

a) Preencher e enviar o Formulário de Cadastro de Títulos disponível no endereço 

eletrônico www.institutoaocp.org.br declarando a titulação que possui;  

 

b) 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; 

 

12.3.1. 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.  

 

12.3.1.1. 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. 

 

12.3.2. No momento do preenchimento do formulário, o candidato assinará termo de 

responsabilização civil e criminal pela veracidade das informações e declarações prestadas;. 

 

12.3.3. Caso os títulos declarados não sejam comprovados, o candidato terá anulada a respectiva 

pontuação, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. 



 

 

 

 

12.3.4. 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.  

 

DO CURSO INTRODUTÓRIO 

 

II - Os itens 13.3, 13.7.2 e 13.7.4, referente ao curso introdutório, passam a vigorar com as 

seguintes redações: 

 

13.3  As turmas serão formadas por ordem de classificação, conforme previsto nos subitens 

13.1.2 e 13.1.4 deste Edital, com o máximo de 50 (cinquenta) candidatos por curso, e este terá 

duração de uma semana com carga horária de 40 horas, na modalidade de Ensino a Distância – 

EaD, incluindo ambiente virtual de aprendizagem, com acesso a conteúdo teórico, videoaulas e 

materiais complementares, chat com professores, tudo dentro da plataforma. Será exigido do 

candidato tempo integral, frequência obrigatória e dedicação exclusiva, executando atividades 

que poderão se desenvolver nos horários diurno e noturno, e, se necessário, durante final de 

semana e/ou feriado, finalizando com uma Avaliação online. 

 

13.3.1 Será de exclusiva responsabilidade do candidato, após recebimento do login e senha, o 

acesso diário à Plataforma de Curso, a organização dos horários para estudo e o cumprimento 

das atividades propostas no Plano de Curso.. 

 

13.7.2  Será eliminado do concurso o candidato que deixar de comparecer ou cumprir as 

atividades online previstas para o Curso ou dele se afastar por qualquer motivo e não satisfizer 

aos demais requisitos legais e editalícios. 

 

13.7.4 A Prefeitura do Recife e o Instituto AOCP não se responsabilizam pela requisição para 

liberação do candidato em seu local de trabalho, caso esteja trabalhando, ou pelas despesas, ou 

pelos equipamentos necessários para a frequência e realização do Curso. 

 

DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

 

III - O item 14.2.2 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

14.2.2 Para os cargos de Técnico de Enfermagem 30h SAMU Plantonista, Técnico de 

Enfermagem 30h Operador de Motolância SAMU Plantonista, e para os cargos de NÍVEL 

SUPERIOR, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à média ponderada das notas 

obtidas na Prova Objetiva (PO) e Prova de Títulos (PT), calculada da seguinte forma: 

 

III – O Anexo IV, referente à Linha de Corte da Convocação para a prova de títulos, passará a 

vigorar com a seguinte redação para o cargo de Médico 20h Psiquiatra, código 458: 

 



 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

Código 

do 

Cargo 

Cargo 

Limite de 

classificação para 

convocação para 

Prova de Títulos 

458 
MEDICO 20H 

PSIQUIATRIA 
300 

 

IV – O Anexo V, referente ao cronograma do concurso, passará a vigorar com as seguintes 

alterações para as etapas após o resultado final das provas objetivas 

 

ANEXO V – CRONOGRAMA PREVISTO 

 

CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL – CARGOS APENAS COM 

PROVAS OBJETIVAS 

DATA 

Divulgação do resultado preliminar e classificação dos candidatos 27/03/2020 

Período para recurso contra o resultado e classificação 30/03 à 

01/04/2020 

Divulgação do resultado final e classificação pós-recurso  

Divulgação da HOMOLOGAÇÃO do resultado final e 

classificação 

03/04/2020 

 

DA PROVA DE TÍTULOS – PARA OS CARGOS 

COM ESSA PREVISÃO 
DATA 

Convocação dos candidatos habilitados para a prova de 

títulos 

27/03/2020 

Período para preenchimento do Formulário de Cadastro 

de Títulos 

Das 14h de 27/03 à 31/03/2020 

Período para envio dos documentos pertinentes à prova 

de títulos 

Será informado em momento 

oportuno 

Divulgação do resultado preliminar 

da prova de títulos E  

Divulgação do resultado preliminar 

e classificação dos candidatos 

03/04/2020 

Período para recurso contra o 

resultado da prova títulos E 

Período para recurso contra o 

resultado e classificação 

06 à 08/04/2020 

Divulgação do resultado da prova de 

títulos pós-recurso E  

Divulgação do resultado final e 

classificação pós-recurso E  

Divulgação da HOMOLOGAÇÃO 

do resultado final e classificação 

 

10/04/2020 

 

 
1ª TURMA CURSO INTRODUTÓRIO e RESULTADO 

FINAL 
(Agente de Saúde Ambiental e Combate às Endemias) 

DATA 

Convocação dos candidatos habilitados para a matrícula no 27/03/2



 

 

 

curso introdutório 020 

Período de matrícula (ON LINE – SITE IAOCP) 30/03 à 

03/04/2020 

Início das aulas – 40 horas (ON LINE – Plataforma IAOCP) 13/04/2020 

Término das aulas – Prova ao final da matéria 17/04/2020 

Divulgação do resultado provisório da prova do curso E 

resultado preliminar e classificação dos candidatos 
21/04/2020 

Período para recurso contra o resultado da Prova do Curso E 

Classificação preliminar 

22 à 24/04/2020 

Divulgação do resultado da prova do curso E Resultado final e 

classificação pós- recurso 

 

29/04/2020 

Divulgação da HOMOLOGAÇÃO do resultado final e 

classificação 

 

 

 

 

 

MARCONI MUZZIO 
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas 

 

 

 

JAILSON DE BARROS CORREIA 

Secretário de Saúde  
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