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EDITAL DE RETrFrcnçÃo No ooi
ALTERA O EDITAL PSS N" OO3/2015

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado disciplinado através da Resolução no
005/2015-CPSMCAM e do Edital no 00312015-CPSMCAM, toma público, para conhecimento dos
interessados, a retificação do quadro de avaliaçáo cunicular dos Títulos do Edital no 00312015-
CPSMCAM, que passa a ter a redaçáo especificada abaixo, permanecêndo inalterados os demais
itens e subitens do referido Edital.

1. No que se refere ao quadro para efeito de avaliação cunicular dos títulos para os êmpregos
público de Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal e Auxiliar de Prótese Dental, do
Edital no 00312015-CPSMCAM, passa a ter a seguinte redação:

PROCES§O SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICAI}O
EDITAL CPSMCAM OO3/2015

4.4 - Para efeito da avaliaçâo curicular serâo consideradm tíhrlos os seguintes itens para tx emprcgos
públicm de Técnicm em Saúde BucâlrAuxitiâr em Saúde Bucal eAuxilinr de Prrôtese Ilental:

CRITÉRIO PONTO DESCRIçÃO oBsERVAçÃO

Formação em
nível superior

completo
1r0

Diploma ou certificado
conclusão no total de 01

ponto.

Qualquer graduação de
nível superior

Cursos de
Capacitação 0,5 Para cada 4 horas de curso

no total de 2,0 pontos
Cursos de Capacitação
na área

Experiência
profissional na área

escolhida
0,5

Para cada 06 (seis) meses
trabalhado na área escolhida

no total de 3,0 pontos.

Experiência profissional
na área.
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4.5- Para efeito
itens para os
cumulativa para

da avaliação curricular serão considerados títulos os seguintes
cargos de nível superior (dentistas): Pontuação não
os títulos: Maior título.

cnrrÉnro PONTO oescnrçÃo onseRvnçÃo

Doutorado na área
pleiteada 5,0

Diploma ou certificado de
conclusão do Doutorado

Mestrado
na área pleiteada 4,5 Diploma ou ceftificado de

conclusão do Mestrado

Pós-graduação à
nível de

Especialização
na área pleiteada

carga horária
mínima 360 horas

4ra Diploma ou ceftificado de
conclusão da Especialização

Pós-graduando à nível de
Especialização com 50o/o
ou mais da carga horaria
efetivada, terá 2,0 de
pontos.

Curso de
Apetfeiçoamento
na área pleiteada

carga horária
mínima 180 horas

2rO
Diploma ou ceÊificado de

conclusão do Curso de
Aperfeiçoamento

Experiência
profissional na área

pleiteada
0,5

Para cada 06 (seis) mesês
trabalhados na área escolhida

com pontuação máxima de
3,0 ponto.

Camocim (CE), 21 de outubro de 2015.
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ELIZABETH GOMES RODRIGUES

do CPSMCAM

DE FRÉITAS RÊGO JUNIOR
Diretor do gentro de Especialidades Odontologicas - CEO-R José Hindemburg
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