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

ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ 
 

CORRIGENDA AO EDITAL N.º 27/2013 

No Edital n° 27/2013, que regulamenta o processo seletivo simplificado para formação de um 
banco de colaboradores da área da saúde que atendam os requisitos de formação previsto no 
Anexo I deste Edital para atuarem, quando convocados, como preceptores ou supervisores 
matriciadores no atendimento de demandas do Programa de Expansão e de Interiorização da 
Residência Médica promovido pelo Centro de Residência em Saúde – CERES da Escola de 
Saúde Pública do Ceará – ESP/CE e pela Secretaria de Saúde do Estado – SESA. 
 
 
1. No subitem 11.5 do Edital 27/2013, 
 
ONDE SE LÊ:  
 
11.5. Os candidatos regularmente inscritos na seleção, poderão tirar dúvidas referente unicamente à 
este Edital, através do e-mail editalXXXX@esp.ce.gov.br ou acessando a nossa lista de perguntas 
frequentes (FAQ) disponível no sítio da ESP/CE (www.esp.ce.gov.br) na opção Concursos e 
Seleções. Dúvidas referentes à este Edital, não serão dirimidas por meio de telefone e as 
informações OFICIAIS para os candidatos regularmente inscritos na seleção serão informadas 
EXCLUSIVAMENTE no sítio da ESP-CE (www.esp.ce.gov.br). 
 
LEIA-SE:  
 
11.5. Os candidatos regularmente inscritos na seleção, poderão tirar dúvidas referente unicamente à 
este Edital, através do e-mail edital272013@esp.ce.gov.br ou acessando a nossa lista de perguntas 
frequentes (FAQ) disponível no sítio da ESP/CE (www.esp.ce.gov.br) na opção Concursos e 
Seleções. Dúvidas referentes à este Edital, não serão dirimidas por meio de telefone e as 
informações OFICIAIS para os candidatos regularmente inscritos na seleção serão informadas 
EXCLUSIVAMENTE no sítio da ESP-CE (www.esp.ce.gov.br). 
 
2. No Anexo IV referente ao Quadro de Pontuação da 1a Etapa do Edital 27/2013, 
 
ONDE SE LÊ:  
 

1.6 Curso para Preceptores – carga horária mínima de 
80 horas 

0,8 0,8 

1.6 

Publicações em anais, revistas cientificas, jornais, 
livros ou em periódicos eletrônicos relacionados às 
áreas da saúde ou educação nos últimos 5 (cinco) 
anos. 

0,1 0,5 

1.7 
Trabalhos apresentados em eventos relacionados às 
áreas da saúde ou educação nos últimos 5 (cinco) 
anos. 

0,05 0,5 

 
LEIA-SE:  
 

1.6 Curso para Preceptores – carga horária mínima de 
80 horas 

0,8 0,8 

1.7 

Publicações em anais, revistas cientificas, jornais, 
livros ou em periódicos eletrônicos relacionados às 
áreas da saúde ou educação nos últimos 5 (cinco) 
anos. 

0,1 0,5 
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1.8 
Trabalhos apresentados em eventos relacionados às 
áreas da saúde ou educação nos últimos 5 (cinco) 
anos. 

0,5 0,5 

 
3. Ficam preservados os demais itens integrantes do Edital n° 27/2013. 
 
 

Fortaleza-CE, 19 de agosto de 2013. 
 
 

Ivana Cristina de Holanda Cunha Barreto 
Superintendente da ESP-CE 

 
 
 

Marco Tulio Aguiar Mourão Ribeiro 
Diretora da DIPSA 

 


