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GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ

1ª CORRIGENDA AO EDITAL N.º 16/2017

No Edital n° 16/2017, que visa a  formação de um Banco de Colaboradores para atender, na modalidade Bolsa de Extensão
Tecnológica, quando convocados, as demandas do PROJETO APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO DAS AÇÕES DE ENSINO
E  PESQUISA  E  DE  DESENVOLVIMENTO  INSTITUCIONAL  DA  ESP/TUTORIA  E  APOIO  PEDAGÓGICO  DOS
PROGRAMAS  DE  RESIDÊNCIA  MULTIPROFISSIONAL  EM  SAÚDE,  por  meio  da  Assessoria  de  Desenvolvimento
Institucional (ADINS) da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE).

1. No anexo I do Edital Regulador nº 16/2017 referente as Áreas de Atuação :

ONDE SE LÊ:

    Área de Atuação III: Bolsa de Extensão Tecnológica  – Especialização – 40 horas
   APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO

Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

1
Apoio Técnico e Pedagógico/
Enfermagem

12 meses
R$  2.904,00 (dois mil novecentos
e quatro reais)

Graduação  em  enfermagem.,  com
especialização  em  qualquer  área  da
saúde e educação.

2
Apoio Técnico e Pedagógico/
Direito

12 meses
R$ 2.904,00 (dois mil novecentos
e quatro reais)

Graduação  em  Direito  com
especialização na área do Direito.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações com carga horária mínima, de 360 horas, conforme Art. 5º da Resolução nº 1, de 08 de 
junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Área de Atuação V: Bolsa de Extensão Tecnológica  – Especialização – 40 horas 

Ênfase: SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
Função: TUTOR DE NÚCLEO
Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

1
Ênfase  Saúde  da  Família  e
Comunidade  /  Tutor  de
Núcleo /  Enfermagem

12 meses
R$ 2.904,00 (dois mil novecentos
e quatro reais)

Graduação  em  Enfermagem,  com
especialização em Saúde da Família  e
Comunidade, na modalidade Residência
Multiprofissional em Saúde.

2
Ênfase  Saúde  da  Família  e
Comunidade  /  Tutor  de
Núcleo / Fisioterapia

12 meses
R$ 2.904,00 (dois mil novecentos
e quatro reais)

Graduação  em  Fisioterapia,  com
especialização em Saúde da Família  e
Comunidade, na modalidade Residência
Multiprofissional em Saúde.

3
Ênfase  Saúde  da  Família  e
Comunidade  /  Tutor  de
Núcleo / Serviço Social

12 meses
R$ 2.904,00 (dois mil novecentos
e quatro reais)

Graduação  em  Serviço  Social,  com
especialização em Saúde da Família  e
Comunidade, na modalidade Residência
Multiprofissional em Saúde.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde, com carga horária mínima de
5.760  horas,  conforme  Art.  1º  da  Resolução  nº  05,  de  07  de  novembro  de  2014,  da  Comissão  Nacional  de  Residência
Multiprofissional Em Saúde (CNRMS).  

Ênfase: SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
Função: TUTOR DE CAMPO
Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

4
Ênfase  Saúde  da  Família  e
Comunidade / Tutor de Campo /
Profissional de Saúde

12 meses
R$ 2.904,00(dois mil novecentos e 
quatro reais)

Graduação  na  área  da  Saúde,  com
especialização  em Saúde  da  Família  e
Comunidade, na modalidade Residência
Multiprofissional em Saúde. 

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
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aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde, com carga horária mínima de
5.760  horas,  conforme  Art.  1º  da  Resolução  nº  05,  de  07  de  novembro  de  2014,  da  Comissão  Nacional  de  Residência
Multiprofissional Em Saúde (CNRMS).

Ênfase: SAÚDE MENTAL
Função: TUTOR DE CAMPO
Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

5
Ênfase Saúde Mental / Tutor de
Campo / Profissional de Saúde

12 meses
R$ 2.904,00(dois mil novecentos e 
quatro reais)

Graduação  na  área  da  Saúde,  com
especialização  em  Saúde  Mental,  na
modalidade  Residência
Multiprofissional em Saúde.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde, com carga horária mínima de
5.760  horas,  conforme  Art.  1º  da  Resolução  nº  05,  de  07  de  novembro  de  2014,  da  Comissão  Nacional  de  Residência
Multiprofissional Em Saúde (CNRMS).

Ênfase: SAÚDE COLETIVA
Função: TUTOR DE CAMPO
Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

6
Ênfase Saúde Coletiva / Tutor de
Campo / Profissional de Saúde

12 meses
R$ 2.904,00(dois mil novecentos e
quatro reais)

Graduação  na  área  da  Saúde,  com
especialização  em  Saúde  Coletiva,  na
modalidade  Residência
Multiprofissional em Saúde.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde, com carga horária mínima de
5.760  horas,  conforme  Art.  1º  da  Resolução  nº  05,  de  07  de  novembro  de  2014,  da  Comissão  Nacional  de  Residência
Multiprofissional Em Saúde, (CNRMS).

Ênfase: SAÚDE HOSPITALAR
Função: TUTOR DE CAMPO
Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

7
Ênfase Saúde Hospitalar/ Tutor
de  Campo/ Profissional  de
Saúde

12 meses
R$ 2.904,00(dois mil novecentos e 
quatro reais)

Graduação  na  área  da  Saúde,  com
especialização em Saúde Hospitalar,  na
modalidade Residência Multiprofissional
em Saúde.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde, com carga horária mínima de
5.760  horas,  conforme  Art.  1º  da  Resolução  nº  05,  de  07  de  novembro  de  2014,  da  Comissão  Nacional  de  Residência
Multiprofissional Em Saúde, (CNRMS).

Área de Atuação VI: Bolsa de Extensão Tecnológica  – Mestrado – 20 horas 

Ênfase: SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
Função: TUTOR DE NÚCLEO

Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

1
Ênfase  Saúde  da  Família  e
Comunidade  /  Tutor  de
Núcleo / Odontologia

12 meses
R$ 1.815,00 (hum mil oitocentos
e quinze reais)

Graduação  em  Odontologia  com
mestrado  em  Saúde  Pública,  com
experiência  mínima de 03 (três)  anos
de  atuação  na
Atenção/gestão/formação  na  Atenção
Primária à Saúde/Estratégia  Saúde da
Família.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida
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Área de Atuação VII: Bolsa de Extensão Tecnológica  – Mestrado – 40 horas 

Ênfase: SAÚDE MENTAL COLETIVA 

Função: TUTOR DE NÚCLEO

Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

1
Ênfase Saúde Mental/Tutor de 
Núcleo/ Educação Física

12 meses
R$ 3.630,00 (três mil 
seiscentos e trinta reais)

Graduação em Educação Física  com mestrado
em Saúde Coletiva, com experiência mínima de
3   (três)  anos  de  atuação  na
atenção/gestão/formação  na  Atenção
Psicossocial.

2
Ênfase Saúde Mental/Tutor de 
Núcleo/ Serviço Social

12 meses
R$ 3.630,00 (três mil 
seiscentos e trinta reais)

Graduação em Serviço Social com mestrado na
área  da  saúde  ou  humanas,  com  experiência
mínima  de  3  (três)  anos  de  atuação  na
atenção/gestão/formação na Atenção Primária à
Saúde e Saúde Mental.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Ênfase: SAÚDE COLETIVA

Função: TUTOR DE CAMPO

Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

3
Ênfase Saúde Coletiva/ Tutor de
Campo/ Profissional de Saúde

12 meses
R$ 3.630,00 (três mil 
seiscentos e trinta reais)

Graduação nas áreas da saúde com mestrado em
Saúde  Coletiva,  experiência  mínima  de  3  (três)
anos  de  atuação  na  atenção/gestão/formação  na
Saúde Pública,  com ênfase em Epidemiologia da
Saúde Pública.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Ênfase: SAÚDE MENTAL 

Função: TUTOR DE CAMPO

Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

4
Ênfase  em  Saúde  Mental/
Tutor  de  Campo/  Ciências
Humanas

12 meses
R$ 3.630,00 (três mil 
seiscentos e trinta reais)

Graduação  em ciências  humanas,  com mestrado
em Artes Cênicas, experiência mínima de 3 (três)
anos de atuação em Educação Popular em Saúde,
Arte/Cultura  Popular  (Direito,  Pedagogia,
Sociologia, Antropologia).

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida.

LEIA-SE:

    Área de Atuação III: Bolsa de Extensão Tecnológica  – Especialização – 40 horas
   APOIO TÉCNICO E PEDAGÓGICO

Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

1
Apoio Técnico e Pedagógico/
Enfermagem

12 meses
R$  2.904,00 (dois mil novecentos
e quatro reais)

Graduação  em  enfermagem.,  com
especialização  em  qualquer  área  da
saúde e educação.

2
Apoio Técnico e Pedagógico/
Direito

12 meses
R$ 2.904,00 (dois mil novecentos
e quatro reais)

Graduação  em  Direito  com
especialização na área do Direito.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações com carga horária mínima, de 360 horas, conforme Art. 5º da Resolução nº 1, de 08 de 
junho de 2007, do Conselho Nacional de Educação (CNE).
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Ênfase: SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
Função: TUTOR DE NÚCLEO
Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

3
Ênfase  Saúde  da  Família  e
Comunidade  /  Tutor  de
Núcleo /  Enfermagem

12 meses
R$ 2.904,00 (dois mil novecentos
e quatro reais)

Graduação  em  Enfermagem,  com
especialização em Saúde da Família  e
Comunidade, na modalidade Residência
Multiprofissional em Saúde.

4
Ênfase  Saúde  da  Família  e
Comunidade  /  Tutor  de
Núcleo / Fisioterapia

12 meses
R$ 2.904,00 (dois mil novecentos
e quatro reais)

Graduação  em  Fisioterapia,  com
especialização em Saúde da Família  e
Comunidade, na modalidade Residência
Multiprofissional em Saúde.

5
Ênfase  Saúde  da  Família  e
Comunidade  /  Tutor  de
Núcleo / Serviço Social

12 meses
R$ 2.904,00 (dois mil novecentos
e quatro reais)

Graduação  em  Serviço  Social,  com
especialização em Saúde da Família  e
Comunidade, na modalidade Residência
Multiprofissional em Saúde.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde, com carga horária mínima de
5.760  horas,  conforme  Art.  1º  da  Resolução  nº  05,  de  07  de  novembro  de  2014,  da  Comissão  Nacional  de  Residência
Multiprofissional Em Saúde (CNRMS).

Ênfase: SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
Função: TUTOR DE CAMPO
Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

6
Ênfase  Saúde  da  Família  e
Comunidade / Tutor de Campo /
Profissional de Saúde

12 meses
R$ 2.904,00(dois mil novecentos e 
quatro reais)

Graduação  na  área  da  Saúde,  com
especialização  em Saúde  da  Família  e
Comunidade, na modalidade Residência
Multiprofissional em Saúde. 

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde, com carga horária mínima de
5.760  horas,  conforme  Art.  1º  da  Resolução  nº  05,  de  07  de  novembro  de  2014,  da  Comissão  Nacional  de  Residência
Multiprofissional Em Saúde (CNRMS).

Ênfase: SAÚDE MENTAL
Função: TUTOR DE CAMPO
Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

7
Ênfase Saúde Mental / Tutor de
Campo / Profissional de Saúde

12 meses
R$ 2.904,00(dois mil novecentos e 
quatro reais)

Graduação  na  área  da  Saúde,  com
especialização  em  Saúde  Mental,  na
modalidade  Residência
Multiprofissional em Saúde.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde, com carga horária mínima de
5.760  horas,  conforme  Art.  1º  da  Resolução  nº  05,  de  07  de  novembro  de  2014,  da  Comissão  Nacional  de  Residência
Multiprofissional Em Saúde (CNRMS).

Ênfase: SAÚDE COLETIVA
Função: TUTOR DE CAMPO
Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

8
Ênfase Saúde Coletiva / Tutor de
Campo / Profissional de Saúde

12 meses
R$ 2.904,00(dois mil novecentos e
quatro reais)

Graduação  na  área  da  Saúde,  com
especialização  em  Saúde  Coletiva,  na
modalidade  Residência
Multiprofissional em Saúde.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde, com carga horária mínima de
5.760  horas,  conforme  Art.  1º  da  Resolução  nº  05,  de  07  de  novembro  de  2014,  da  Comissão  Nacional  de  Residência
Multiprofissional Em Saúde, (CNRMS).
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Ênfase: SAÚDE HOSPITALAR
Função: TUTOR DE CAMPO
Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

9
Ênfase Saúde Hospitalar/ Tutor
de  Campo/ Profissional  de
Saúde

12 meses
R$ 2.904,00(dois mil novecentos e 
quatro reais)

Graduação  na  área  da  Saúde,  com
especialização em Saúde Hospitalar,  na
modalidade Residência Multiprofissional
em Saúde.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Somente serão aceitos especializações na modalidade de Residência Multiprofissional em Saúde, com carga horária mínima de
5.760  horas,  conforme  Art.  1º  da  Resolução  nº  05,  de  07  de  novembro  de  2014,  da  Comissão  Nacional  de  Residência
Multiprofissional Em Saúde, (CNRMS).

Área de Atuação V: Bolsa de Extensão Tecnológica  – Mestrado – 20 horas 

Ênfase: SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE
Função: TUTOR DE NÚCLEO

Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

1
Ênfase  Saúde  da  Família  e
Comunidade  /  Tutor  de
Núcleo / Odontologia

12 meses
R$ 1.815,00 (hum mil oitocentos
e quinze reais)

Graduação  em  Odontologia  com
mestrado  em  Saúde  Pública,  com
experiência  mínima de 03 (três)  anos
de  atuação  na
Atenção/gestão/formação  na  Atenção
Primária à Saúde/Estratégia  Saúde da
Família.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida

Área de Atuação VI: Bolsa de Extensão Tecnológica  – Mestrado – 40 horas 

Ênfase: SAÚDE MENTAL COLETIVA 

Função: TUTOR DE NÚCLEO

Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

1
Ênfase Saúde Mental/Tutor de 
Núcleo/ Educação Física

12 meses
R$ 3.630,00 (três mil 
seiscentos e trinta reais)

Graduação em Educação Física  com mestrado
em Saúde Coletiva, com experiência mínima de
3   (três)  anos  de  atuação  na
atenção/gestão/formação  na  Atenção
Psicossocial.

2
Ênfase Saúde Mental/Tutor de 
Núcleo/ Serviço Social

12 meses
R$ 3.630,00 (três mil 
seiscentos e trinta reais)

Graduação em Serviço Social com mestrado na
área  da  saúde  ou  humanas,  com  experiência
mínima  de  3  (três)  anos  de  atuação  na
atenção/gestão/formação na Atenção Primária à
Saúde e Saúde Mental.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida.

Ênfase: SAÚDE COLETIVA

Função: TUTOR DE CAMPO

Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

3
Ênfase Saúde Coletiva/ Tutor de
Campo/ Profissional de Saúde

12 meses
R$ 3.630,00 (três mil 
seiscentos e trinta reais)

Graduação nas áreas da saúde com mestrado em
Saúde Coletiva,  experiência mínima de 3 (três)
anos de atuação na atenção/gestão/formação na
Saúde  Pública,  com ênfase  em Epidemiologia
da Saúde Pública.

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida.
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Ênfase: SAÚDE MENTAL 

Função: TUTOR DE CAMPO

Cod. Perfil Prazo Valor Formação e requisitos

4
Ênfase  em  Saúde  Mental/
Tutor  de  Campo/  Ciências
Humanas

12 meses
R$ 3.630,00 (três mil 
seiscentos e trinta reais)

Graduação em ciências humanas, com mestrado
em  Artes  Cênicas, experiência  mínima  de  3
(três) anos de atuação em Educação Popular em
Saúde,  Arte/Cultura  Popular  (Direito,
Pedagogia, Sociologia, Antropologia).

Diploma ou declaração/certificado de conclusão – cópias de declarações ou certidões de conclusão de graduação, especialização,
mestrado, doutorado ou pós-doutorado serão aceitas, desde que conste que o aluno apresentou monografia/TCC com êxito e está
aguardando a expedição do certificado, no máximo, 06 (seis) meses de expedida.

2. No anexo III do Edital Regulador nº 16/2017 referente ao quadro de atribuições:

ONDE SE LÊ :

Perfil Atribuições

Perfil 1 – Área de Atuação IV
Perfil 2 – Área de atuação IV
Perfil 3 – Área de atuação IV
Perfil 4 – Área de atuação IV
Perfil 5 – Área de atuação IV
Perfil 6 – Área de atuação IV
Perfil 1 – Área de Atuação V
Perfil 2 – Área de atuação V
Perfil 3 – Área de atuação V
Perfil 4 – Área de atuação V
Perfil 5 – Área de atuação V
Perfil 6 – Área de atuação V
Perfil 7 – Área de atuação V
Perfil 1 – Área de Atuação VI
Perfil 1 – Área de Atuação VII
Perfil 2 – Área de atuação VII
Perfil 3 – Área de atuação VII

 

 Implementar estratégias pedagógicas que integrem saberes e práticas, promovendo
a articulação ensino serviço, de modo a proporcionar a aquisição das competências
previstas  no  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  da  ênfase  da  RIS-ESP/CE,
realizando/participando dos encontros periódicos com preceptores e residentes com
frequência mínima semanal (presencial ou à distância), contemplando todas as áreas
envolvidas na ênfase;

 Organizar,  em  conjunto  com  os  preceptores,  reuniões  periódicas  para
implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP);

 Participar  do  planejamento  e  implementação  das  atividades  de  educação
permanente em saúde para os preceptores;

 Planejar  e  implementar,  junto  aos  preceptores,  equipe  de  saúde,  docentes  e
residentes, ações voltadas à qualificação dos serviços e desenvolvimento de novas
tecnologias para atenção e gestão em saúde;

 Articular  a  integração dos preceptores  e  residentes  com os respectivos pares de
outros programas, incluindo da residência médica, bem como com estudantes dos
diferentes níveis de formação profissional na saúde;

 Participar do processo de avaliação dos residentes e respectivo impacto da atuação
nos serviços;

 Participar  da  avaliação  do  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  do  programa,
contribuindo para o seu aprimoramento;

 Orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme
as  regras  estabelecidas  no  Regimento  Interno  da  Comissão  das  Residências
Multiprofissionais em Saúde(COREMU);

 Gerenciar  a  plataforma AVA (ambiente  virtual  de aprendizagem) de  educação  à
distância corresponde a sua área de atuação;

 Cumprir  cronograma  de  viagens  aos  municípios  relacionados  com o  programa,
quando necessário; 

 Atuar  em todo o processo de desenvolvimento do curso (preparação,  execução,
avaliação), inclusive relatórios das atividades para fins de avaliação processual /
final / prestação de contas; 

 Executar outras atividades correlatas, necessárias ao desenvolvimento dos projetos
da ADINS.

Perfil 4 – Área de atuação VII

 Implementar estratégias pedagógicas, por meio da Educação Popular, da Arte e da
Cultura  (oficinas,  rodas  de  conversa,  cinema,  cortejos,  cordel,  dança,  sínteses
criativas, etc), que integrem saberes e práticas, promovendo a articulação ensino
serviço, de modo a proporcionar a aquisição das competências previstas no Projeto
Político Pedagógico (PPP) da RIS-ESP/CE, realizando/participando dos encontros
periódicos  com  preceptores  e  residentes,  com  freqüência  mínima  semanal
(presencial na ESP/CE e nos diversos cenários de prática da RIS-ESP/CE (hospitais
da Rede SESA e 19 municípios do interior do Ceará); 

 Participar,  em  conjunto  com  o  corpo  docente  da  RIS-ESP/CE,  das  reuniões
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periódicas para implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP); 

 Participar  do  planejamento  e  implementação  das  atividades  de  educação
permanente em saúde para os preceptores; 

 Orientar e avaliar dos trabalhos de conclusão do programa de residência, conforme
as  regras  estabelecidas  no  Regimento  Interno  da  Comissão  das  Residências
Multiprofissionais em Saúde(COREMU); 

 Cumprir  cronograma  de  viagens  aos  municípios  relacionados  com o  programa,
quando necessário; 

 Atuar  em todo o processo de desenvolvimento do curso (preparação,  execução,
avaliação), inclusive relatórios das atividades para fins de avaliação processual /
final / prestação de contas; 

 Executar  outras  atividades  correlatas,  no  campo  da  Educação  Popular,  Arte  e
Cultura, necessárias ao desenvolvimento dos projetos do Centro de Extensão em
Saúde e das diversas áreas/setores da Escola de Saúde Pública do Ceará.

LEIA-SE:

Perfil Atribuições

Perfil 1 – Área de Atuação IV
Perfil 2 – Área de atuação IV
Perfil 3 – Área de atuação IV
Perfil 4 – Área de atuação IV
Perfil 5 – Área de atuação IV
Perfil 6 – Área de atuação IV
Perfil 3 – Área de Atuação III
Perfil 4 – Área de atuação III
Perfil 5 – Área de atuação III
Perfil 6 – Área de atuação III
Perfil 7 – Área de atuação III
Perfil 8 – Área de atuação III
Perfil 9 – Área de atuação III
Perfil 1 – Área de Atuação V
Perfil 1 – Área de Atuação VI
Perfil 2 – Área de atuação VI
Perfil 3 – Área de atuação VI

 

 Implementar  estratégias  pedagógicas  que  integrem  saberes  e  práticas,
promovendo a articulação ensino serviço, de modo a proporcionar a aquisição
das competências previstas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da ênfase da
RIS-ESP/CE, realizando/participando dos encontros periódicos com preceptores
e  residentes  com  frequência  mínima  semanal  (presencial  ou  à  distância),
contemplando todas as áreas envolvidas na ênfase;

 Organizar,  em  conjunto  com  os  preceptores,  reuniões  periódicas  para
implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico (PPP);

 Participar  do  planejamento  e  implementação  das  atividades  de  educação
permanente em saúde para os preceptores;

 Planejar  e  implementar,  junto  aos  preceptores,  equipe  de  saúde,  docentes  e
residentes,  ações voltadas à  qualificação dos serviços e  desenvolvimento de
novas tecnologias para atenção e gestão em saúde;

 Articular a integração dos preceptores e residentes com os respectivos pares de
outros programas, incluindo da residência médica, bem como com estudantes
dos diferentes níveis de formação profissional na saúde;

 Participar  do  processo  de  avaliação  dos  residentes  e  respectivo  impacto  da
atuação nos serviços;

 Participar  da  avaliação  do  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  do  programa,
contribuindo para o seu aprimoramento;

 Orientar  e  avaliar  dos  trabalhos  de  conclusão  do  programa  de  residência,
conforme  as  regras  estabelecidas  no  Regimento  Interno  da  Comissão  das
Residências Multiprofissionais em Saúde(COREMU);

 Gerenciar a plataforma AVA (ambiente virtual de aprendizagem) de educação à
distância corresponde a sua área de atuação;

 Cumprir cronograma de viagens aos municípios relacionados com o programa,
quando necessário; 

 Atuar em todo o processo de desenvolvimento do curso (preparação, execução,
avaliação), inclusive relatórios das atividades para fins de avaliação processual /
final / prestação de contas; 

 Executar  outras  atividades  correlatas,  necessárias  ao  desenvolvimento  dos
projetos da ADINS.

 Implementar estratégias pedagógicas, por meio da Educação Popular, da Arte e
da Cultura (oficinas, rodas de conversa, cinema, cortejos, cordel, dança, sínteses
criativas, etc), que integrem saberes e práticas, promovendo a articulação ensino
serviço,  de  modo a  proporcionar  a  aquisição das  competências  previstas  no
Projeto Político Pedagógico (PPP) da RIS-ESP/CE, realizando/participando dos
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Perfil 4 – Área de atuação VI
encontros  periódicos  com preceptores  e  residentes,  com freqüência  mínima
semanal  (presencial  na  ESP/CE e  nos  diversos  cenários  de  prática  da  RIS-
ESP/CE (hospitais da Rede SESA e 19 municípios do interior do Ceará); 

 Participar,  em conjunto com o corpo  docente  da RIS-ESP/CE,  das  reuniões
periódicas  para  implementação  e  avaliação  do  Projeto  Político  Pedagógico
(PPP); 

 Participar  do  planejamento  e  implementação  das  atividades  de  educação
permanente em saúde para os preceptores; 

 Orientar  e  avaliar  dos  trabalhos  de  conclusão  do  programa  de  residência,
conforme  as  regras  estabelecidas  no  Regimento  Interno  da  Comissão  das
Residências Multiprofissionais em Saúde(COREMU); 

 Cumprir cronograma de viagens aos municípios relacionados com o programa,
quando necessário; 

 Atuar em todo o processo de desenvolvimento do curso (preparação, execução,
avaliação), inclusive relatórios das atividades para fins de avaliação processual /
final / prestação de contas; 

 Executar outras atividades correlatas, no campo da Educação Popular, Arte e
Cultura, necessárias ao desenvolvimento dos projetos do Centro de Extensão
em Saúde e das diversas áreas/setores da Escola de Saúde Pública do Ceará.

3. No anexo IV do Edital Regulador nº 16/2017 referente ao quadro de pontuação da Etapa Única:

ONDE SE LÊ :

PARA ÁREA DE ATUAÇÃO IV – PERFIS 1 A 6
ÁREA DE ATUAÇÃO V-PERFIS 1 A 7 
 ÁREA DE ATUAÇÃO VI – PERFIL 1  

ÁREA DE ATUAÇÃO VII – PERFIS 1 A 3.  

Item Tipo
Pontuação

Mínima
(por item informado)

Pontuação
Máxima

EXAME DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL
1.1 Residência em área profissional da saúde. 1,00 1,00

1.2
Cursos nas áreas da saúde ou humanas de, no mínimo 40 (vinte) horas-
aula

0,25 0,50

1.3
Cursos nas áreas da saúde ou humanas de, no mínimo 20 (vinte) horas-
aula

0,25 0,50

1.4
Publicações  em  anais,  revistas  científicas,  livros  ou  em  periódicos
eletrônicos relacionados à área de atuação escolhida.

0,25 0,50

1.5
Trabalhos  apresentados  em  eventos  relacionados  à  área  de  atuação
escolhida.

0,25 0,50

1.6
Participação em projetos de extensão acadêmica, relacionados às áreas
da saúde ou humanas, para cada 6 (seis) meses de experiência, com data
de início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 0,50

1.7

Participação  em  programas  como  bolsista  de  instituições  de  ensino,
pesquisa  e/ou extensão,  relacionados  as  áreas  da saúde ou  humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,25 0,50

1.8

Experiência comprovada em atividades de coordenação ou supervisão
pedagógica em programas relacionados a área da saúde ou humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,50 1,00

1.9

Experiência comprovada em atividades de docência (em sala de aula
e/ou  serviço,  incluindo  orientação  de  estágio  supervisionado  e
preceptoria), em programas relacionados a área da saúde e/ou humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,50 1,50

1.10

Experiência  comprovada  em  construção  de  material  didático  para
projetos, programas relacionados as áreas da saúde e/ou humanas, para
cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término das
atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,50
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1.11
Experiência  comprovada  em atividades  profissionais  (assistência)  na
área da ênfase escolhida, para cada 6 (seis) meses de experiência, com
data de início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,00

1.12
Experiência comprovada em atividades profissionais (gestão) na área da
ênfase escolhida,  para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de
início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,00

TOTAL 10 pontos

* Observação:
1)- entende por Projeto de Extensão  é uma ação de uma universidade junto à comunidade a seu redor, disponibilizando, ao
público externo à universidade, o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro da universidade. Essa
ação produz um novo conhecimento a ser trabalhado e articulado.

2) Os cursos deverão ser comprovados por meio de Certificados ou declarações, com a carga horária exigida no item, no caso de
declarações/certificados emitidos pela internet, estes devem conter o código de validação de autenticidade do documento. 

3)  A Experiência deverá ser comprovada por meio de declaração contendo tempo de serviço, emitida pela instituição onde o
participante prestou seus serviços, assinada pelo coordenador, diretor ou secretário titular, no caso de órgãos da administração
pública direta e indireta, ou assinada pelo supervisor, gerente ou diretor no caso de instituições de direito privado, caso tenha
informado na habilitação de seu currículo (quando previsto) ou cópia da Carteira de Trabalho Previdência Social (CTPS) ou
quaisquer instrumentos hábeis emitidos com início e término (dd/mm/aa)  das atividades, no caso de declarações emitidas pela
internet, estas devem conter o código de validação de autenticidade do documento.

PARA ÁREA DE ATUAÇÃO VII—PERFIL 4

Item Tipo
Pontuação

Mínima
(por item informado)

Pontuação
Máxima

EXAME DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL
1.1 Residência em área profissional da saúde. 1,00 1,00

1.2
Cursos nas áreas da saúde ou humanas de, no mínimo 40 (vinte) horas-
aula

0,25 0,50

1.3
Cursos nas áreas da saúde ou humanas de, no mínimo 20 (vinte) horas-
aula

0,25 0,50

1.4
Publicações  em  anais,  revistas  científicas,  livros  ou  em  periódicos
eletrônicos relacionados à área de atuação escolhida.

0,25 0,50

1.5
Trabalhos  apresentados  em  eventos  relacionados  à  área  de  atuação
escolhida.

0,25 0,50

1.6
Participação em projetos de extensão acadêmica, relacionados às áreas
da saúde ou humanas, para cada 6 (seis) meses de experiência, com data
de início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 0,50

1.7

Participação  em  programas  como  bolsista  de  instituições  de  ensino,
pesquisa  e/ou extensão,  relacionados  as  áreas  da saúde ou  humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,25 0,50

1.8

Experiência comprovada em atividades de coordenação ou supervisão
pedagógica em programas relacionados a área da saúde ou humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,50 1,00

1.9

Experiência comprovada em atividades de docência (em sala de aula
e/ou  serviço,  incluindo  orientação  de  estágio  supervisionado  e
preceptoria), em programas relacionados a área da saúde e/ou humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,50 1,50

1.10

Experiência  comprovada  em  construção  de  material  didático  para
projetos, programas relacionados as áreas da saúde e/ou humanas, para
cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término das
atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,50

1.11
Experiência  comprovada  em atividades  profissionais  (assistência)  na
área da ênfase escolhida, para cada 6 (seis) meses de experiência, com
data de início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,00

1.12
Experiência comprovada em atividades profissionais (gestão) na área da
ênfase escolhida,  para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de
início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,00

TOTAL 10 pontos
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* Observação:
1)- entende por Projeto de Extensão  é uma ação de uma universidade junto à comunidade a seu redor, disponibilizando, ao
público externo à universidade, o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro da universidade. Essa
ação produz um novo conhecimento a ser trabalhado e articulado.

2) Os cursos deverão ser comprovados por meio de Certificados ou declarações, com a carga horária exigida no item, no caso de
declarações/certificados emitidos pela internet, estes devem conter o código de validação de autenticidade do documento. 

3)  A Experiência deverá ser comprovada por meio de declaração contendo tempo de serviço, emitida pela instituição onde o
participante prestou seus serviços, assinada pelo coordenador, diretor ou secretário titular, no caso de órgãos da administração
pública direta e indireta, ou assinada pelo supervisor, gerente ou diretor no caso de instituições de direito privado, caso tenha
informado na habilitação de seu currículo (quando previsto) ou cópia da Carteira de Trabalho Previdência Social (CTPS) ou
quaisquer instrumentos hábeis emitidos com início e término (dd/mm/aa) das atividades, no caso de declarações emitidas pela
internet, estas devem conter o código de validação de autenticidade do documento.

LEIA-SE:

PARA ÁREA DE ATUAÇÃO IV – PERFIS 1 A 6
ÁREA DE ATUAÇÃO III-PERFIS 3 A 9 

 ÁREA DE ATUAÇÃO V – PERFIL 1
ÁREA DE ATUAÇÃO VI – PERFIS 1 A 3

Item Tipo
Pontuação

Mínima
(por item informado)

Pontuação
Máxima

EXAME DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL
1.1 Residência em área profissional da saúde. 1,00 1,00

1.2
Cursos nas áreas da saúde ou humanas de, no mínimo 40 (vinte) horas-
aula

0,25 0,50

1.3
Cursos nas áreas da saúde ou humanas de, no mínimo 20 (vinte) horas-
aula

0,25 0,50

1.4
Publicações  em  anais,  revistas  científicas,  livros  ou  em  periódicos
eletrônicos relacionados à área de atuação escolhida.

0,25 0,50

1.5
Trabalhos  apresentados  em  eventos  relacionados  à  área  de  atuação
escolhida.

0,25 0,50

1.6
Participação em projetos de extensão acadêmica, relacionados às áreas
da saúde ou humanas, para cada 6 (seis) meses de experiência, com data
de início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 0,50

1.7

Participação  em  programas  como  bolsista  de  instituições  de  ensino,
pesquisa  e/ou extensão,  relacionados  as  áreas  da saúde ou  humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,25 0,50

1.8

Experiência comprovada em atividades de coordenação ou supervisão
pedagógica em programas relacionados a área da saúde ou humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,50 1,00

1.9

Experiência comprovada em atividades de docência (em sala de aula
e/ou  serviço,  incluindo  orientação  de  estágio  supervisionado  e
preceptoria), em programas relacionados a área da saúde e/ou humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,50 1,50

1.10

Experiência  comprovada  em  construção  de  material  didático  para
projetos, programas relacionados as áreas da saúde e/ou humanas, para
cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término das
atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,50

1.11
Experiência  comprovada  em atividades  profissionais  (assistência)  na
área da ênfase escolhida, para cada 6 (seis) meses de experiência, com
data de início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,00

1.12
Experiência comprovada em atividades profissionais (gestão) na área da
ênfase escolhida,  para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de
início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,00

TOTAL 10 pontos
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* Observação:
1)- entende por Projeto de Extensão  é uma ação de uma universidade junto à comunidade a seu redor, disponibilizando, ao
público externo à universidade, o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro da universidade. Essa
ação produz um novo conhecimento a ser trabalhado e articulado.

2) Os cursos deverão ser comprovados por meio de Certificados ou declarações, com a carga horária exigida no item, no caso de
declarações/certificados emitidos pela internet, estes devem conter o código de validação de autenticidade do documento. 

3)  A Experiência deverá ser comprovada por meio de declaração contendo tempo de serviço, emitida pela instituição onde o
participante prestou seus serviços, assinada pelo coordenador, diretor ou secretário titular, no caso de órgãos da administração
pública direta e indireta, ou assinada pelo supervisor, gerente ou diretor no caso de instituições de direito privado, caso tenha
informado na habilitação de seu currículo (quando previsto) ou cópia da Carteira de Trabalho Previdência Social (CTPS) ou
quaisquer instrumentos hábeis emitidos com início e término (dd/mm/aa)  das atividades, no caso de declarações emitidas pela
internet, estas devem conter o código de validação de autenticidade do documento.

PARA ÁREA DE ATUAÇÃO VI—PERFIL 4

Item Tipo
Pontuação

Mínima
(por item informado)

Pontuação
Máxima

EXAME DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL
1.1 Residência em área profissional da saúde. 1,00 1,00

1.2
Cursos nas áreas da saúde ou humanas de, no mínimo 40 (vinte) horas-
aula

0,25 0,50

1.3
Cursos nas áreas da saúde ou humanas de, no mínimo 20 (vinte) horas-
aula

0,25 0,50

1.4
Publicações  em  anais,  revistas  científicas,  livros  ou  em  periódicos
eletrônicos relacionados à área de atuação escolhida.

0,25 0,50

1.5
Trabalhos  apresentados  em  eventos  relacionados  à  área  de  atuação
escolhida.

0,25 0,50

1.6
Participação em projetos de extensão acadêmica, relacionados às áreas
da saúde ou humanas, para cada 6 (seis) meses de experiência, com data
de início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 0,50

1.7

Participação  em  programas  como  bolsista  de  instituições  de  ensino,
pesquisa  e/ou extensão,  relacionados  as  áreas  da saúde ou  humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,25 0,50

1.8

Experiência comprovada em atividades de coordenação ou supervisão
pedagógica em programas relacionados a área da saúde ou humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,50 1,00

1.9

Experiência comprovada em atividades de docência (em sala de aula
e/ou  serviço,  incluindo  orientação  de  estágio  supervisionado  e
preceptoria), em programas relacionados a área da saúde e/ou humanas,
para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término
das atividades (dd/mm/aa).

0,50 1,50

1.10

Experiência  comprovada  em  construção  de  material  didático  para
projetos, programas relacionados as áreas da saúde e/ou humanas, para
cada 6 (seis) meses de experiência, com data de início e término das
atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,50

1.11
Experiência  comprovada  em atividades  profissionais  (assistência)  na
área da ênfase escolhida, para cada 6 (seis) meses de experiência, com
data de início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,00

1.12
Experiência comprovada em atividades profissionais (gestão) na área da
ênfase escolhida,  para cada 6 (seis) meses de experiência, com data de
início e término das atividades (dd/mm/aa).

0,25 1,00

TOTAL 10 pontos

* Observação:

1)- entende por Projeto de Extensão  é uma ação de uma universidade junto à comunidade a seu redor, disponibilizando, ao

público externo à universidade, o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro da universidade. Essa

ação produz um novo conhecimento a ser trabalhado e articulado.
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2) Os cursos deverão ser comprovados por meio de Certificados ou declarações, com a carga horária exigida no item, no caso de

declarações/certificados emitidos pela internet, estes devem conter o código de validação de autenticidade do documento. 

3)  A Experiência deverá ser comprovada por meio de declaração contendo tempo de serviço, emitida pela instituição onde o

participante prestou seus serviços, assinada pelo coordenador, diretor ou secretário titular, no caso de órgãos da administração

pública direta e indireta, ou assinada pelo supervisor, gerente ou diretor no caso de instituições de direito privado, caso tenha

informado na habilitação de seu currículo (quando previsto) ou cópia da Carteira de Trabalho Previdência Social (CTPS) ou

quaisquer instrumentos hábeis emitidos com início e término (dd/mm/aa)  das atividades, no caso de declarações emitidas pela

internet, estas devem conter o código de validação de autenticidade do documento.

4. Ficam preservados os demais itens integrantes do Edital Regulador  n° 16/2017

Fortaleza-CE, 23 de junho de 2017

Salustiano Gomes de Pinho Pessoa
Superintendente da ESP/CE

Germana Glória de Castro Portela e Silva
OAB/CE Nº 30.922

Procuradora Jurídica da ESP-CE
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