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EDTTAL DE RETtFTcAÇÃo No oo2
ALTEM O EDITAL PSS NO OO3/2015

A Comissáo Organizadora do Processo Seletivo Simpiificado disciplinado através da Resoluçáo no
005/2015-CPSMCAM e do Edital no 003/2015-CPSMCAM, toma público, para conhecimento dos
interessados, a retificagão do ANEXO Ml no formulário pam recursos administrativo relativo a
pro\ra de títulos, que se refere ao EDITAL 003/2015 e o quadro de Títulos e suas respectivas
pontuaçôes do Edital no 00312015-CPSMCAM, que passa a ter a redaçáo especificada abaixo,
pemtanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital.

1. No que se refere o formulário para recurso administrativo relativo à prova de Títulos o
regulamento é pelo Editalno 003/2015.
2. No que se refere ao quadro de Títulos e suas respectivas pontuações para os empregos público
de Dentistas e para os empregos público de Técnico em Saúde Bucal, Auxiliar em Saúde Bucal e
Auxiliar de Prótese Dental, do Edital no 003/2015,,CPSMCAM, passa a ter a seguinte redação:

PROCESSO SELETIVO PUBLICO SIMPLIFICADO
EDITAL CPSMCAM OO3/2015

ANEXO VII

QUADRO DE TíTULOS E SUAS RESPECTIVAS PONTUAçÔES
(Anexar explicações ao nêcuÍso, se julgar necessárias)

PARA OS EMPREGOS PÚBLrcOS DE DENTISTAS

ANÁL§E CURRICULAR
Valor

Unitário
Valor

Máximo
Valor

Esperado

() Doutorado na área de atuaçáo
5,0 5,0

() Mestrado na área de atuação 4,5 4,5

() Pós-graduaçao (ESPECIALISTA na área de atuação a
que se destina a vaga)

4,0 4,0

() Curso de Aperfeiçoamento na área pleiteada carga horária
mínima180 horas

2,O 2,4

()
Experiência técnico-profissional de tempo relacionada à
área de atuaçá'ô em instituição pública ou privada. 0,5 para
cada 06 (seis) meses trabalhados na área escolhida com
pontuaçâo máxima de 3,0 ponto.

0,5 3,0

TOTAL ESPERADO:
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QUADRo oe ríruIos E SUAS RESPEcTIVAS PoNrueÇoes
{Anexar explicações ao recurso, se julgar necessárias)

pARA os EMpREGoS púeucos oe rÉcrurco EM snúoe BUcAL, AUXTLTAR eu saúoe
BUcAL, AUXTLTAR enr pnórese DENTAT- e rÉcrurco DE pRórrse DENTAL

ANALISE CURRICULAR
Valor

Unitário
Valor

Máximo
Valor

Esperado

Nível Superior Completo 1,0 1,0

Cursos relacionados à área de atuaçâo. Para cada 4 horas de curso
no total máximo de 2,0 pontos.

0,5 2,O

Experiência de tempo relacionada à funçáo em instituições pública
ou privada. Para cada 06 (seis) meses trabalhado na área
escolhida no total de 3,0 pontos.

0,5 3,0

TOTAL ESPERADO:

Camocim (CE\,22 de outubro de 2015.

Diretor do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO-R José Hindemburg
DE FREIÍAS RÊGO JUNIOR
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