
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS CEFOR-PB 

 

EDITAL Nº. 03/2011/SES/CEFOR-PB  

 

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba e a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa 

veem, através do Centro Formador de Recursos Humanos, CEFOR-PB, tornar público a 

realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO visando a seleção de tutores, 

facilitadores e monitores para atuarem no Curso de Qualificação de Conselheiros e Lideranças 

de Saúde, no âmbito do Colegiado de Gestão Regional Atlântico, conformado pelos municípios 

de Alhandra, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Conde, João Pessoa, Lucena e Pitimbu. Em caráter 

temporário de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, inciso IX da Constituição 

Federal e Art. 12 e 13 da Lei Estadual Nº. 5.391/1991, objetivando o funcionamento dos cursos 

a serem executados pelo CEFOR-PB, financiado com recursos do ParticipaSUS e do Centro 

Referência em Saúde do Trabalhador de João Pessoa (CEREST/JP).  

 

O presente Edital tem o objetivo de retificar informações contidas no Edital nº 02, nos itens a 

seguir, com as seguintes redações: 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES  

 

2.1 As inscrições acontecerão no CEFOR-PB e através dos Correios, por meio de Sedex, no 

período de 24 de novembro a 09 de dezembro de 2011, no horário das 9:00h as 12:00h e das 

14:00h as 17:00 horas.  

 

3- ESTRUTURA E MODALIDADE DO CURSO  

 

3.2.1 Presencial  

Serão 96 horas aula divididas em 06 encontros regionais de 16 horas cada, divididas em 2 dias 

(4 turnos), conduzidos pelos Tutores e convidados e 36 horas divididas em 12 encontros 

municipais de 3 horas cada, realizados duas vezes ao mês, conduzidos pelos facilitadores junto 

aos conselheiros e lideranças do respectivo município (realizados no próprio município).  

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

 

A data de início do Curso será divulgada no Portal do Governo (www.paraiba.pb.gov.br). 

 

5- DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
 

5.3. O resultado da primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado, ou seja, a relação dos que 

serão chamados para entrevista, será divulgado até o dia 20 de janeiro de 2012, no CEFOR-PB e 

no site do Governo da Paraíba (www.paraiba.pb.gov.br), e nas Secretarias de Saúde dos 

municípios do Colegiado Atlântico.  

5.4. Na fase de caráter classificatória, as entrevistas serão realizadas, após o resultado da 

primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado, no CEFOR-PB, na Avenida Pedro II, n.1826 

– Bairro da Torre – João Pessoa – PB.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

 

A data da realização das entrevistas será divulgada no Portal do Governo 

(www.paraiba.pb.gov.br). 

 

 



6 - DA CLASSIFICAÇÃO  

 

6.2. Após a publicação da lista dos classificados, no site do Governo da Paraíba e nas 

Secretarias de Saúde dos municípios do Colegiado Atlântico e no CEFOR-PB, os candidatos 

classificados até o número de vagas estabelecidas neste Edital, deverão aguardar a convocação 

de chamamento através da Direção Geral do CEFOR-PB para a assinatura do Termo do 

Contrato, quando do início do curso.  


