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FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE – GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ANÁLISE DOS TÍTULOS – SUB JUDICE  

 
EDITAL N° 03, DE 24 DE JUNHO DE 2021 - ÁREA MÉDICA 

 
O DIRETOR-PRESIDENTE e a DIRETORA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS da FUNDAÇÃO 
REGIONAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no item 12 do edital nº 03, de 24 
de junho de 2021, torna pública a convocação para Avaliação de Títulos, conforme disposto a seguir. 
 
1. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

1.1 A Avaliação de Títulos terá caráter classificatório. Terão seus títulos corrigidos, por força de decisão 
judicial, os candidatos listados no Anexo Único deste Edital. 

1.2 Essa avaliação valerá, no máximo, 16 (dezesseis) pontos para o nível superior, ainda que a soma 
dos valores dos títulos apresentados possa superar esse valor. 

1.3 Os títulos deverão ser apresentados em imagens dos documentos originais. 
1.4  Os títulos para análise deverão ser enviados (imagem do documento original, frente e verso) via e-

mail concursofunsaude21@fgv.br, até as 23h59min do dia 10 de janeiro de 2022, horário oficial de 
Brasília/DF. 
1.4.1 Não haverá, em hipótese alguma, outra data para o envio de títulos. 
1.4.2 O envio dos títulos é de responsabilidade exclusiva do candidato. A FGV não se 

responsabiliza por qualquer tipo de falha técnica que impeça a chegada da documentação 
à FGV. Os títulos enviados terão validade somente para este Concurso. 

1.4.3 Somente serão aceitos os documentos enviados nos formatos PDF, JPEG e JPG, cujo 
tamanho não exceda 5 MB. O candidato deverá observar as demais orientações contidas 
no link de inscrição para efetuar o envio da documentação (frente e verso). 

1.4.4 O não envio dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a este computada 
pontuação zero na Avaliação de Títulos para o cálculo da pontuação final.  

1.4.5 Não serão aceitos documentos encaminhados por meio diverso do indicado no subitem 
1.4.3. 

1.4.6 O fornecimento do título e a declaração da veracidade das informações prestadas são de 
responsabilidade exclusiva do candidato. Verificada falsidade em qualquer declaração e/ou 
nos documentos apresentados, poder-se-á anular a inscrição, as provas e a contratação do 
candidato, a qualquer tempo, mesmo após o término das etapas do Concurso Público. 

1.4.7 Os candidatos deverão manter em seu poder os originais dos títulos apresentados, visto 
que, a qualquer tempo, a Comissão do Concurso poderá requerer a apresentação deles. 

1.5 Somente serão considerados os títulos que se enquadrarem nos critérios previstos neste Edital e 
que sejam voltados para a área específica do cargo. 

1.6 Todos os cursos previstos para pontuação na Avaliação de Títulos deverão estar concluídos. 
1.7 Somente serão considerados documentos comprobatórios, diplomas e certificados ou declarações 

de conclusão do(s) curso(s) feitos em papel timbrado da instituição, atestando a data de conclusão, 
a carga horária e carimbo da instituição, quando for o caso. 

1.8 Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação, em qualquer nível, serão aceitas as 
declarações ou os atestados de conclusão do curso, desde que acompanhados dos respectivos 
históricos escolares. 

1.9 O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação etc.) deverá anexar cópia do 
documento comprobatório da alteração, sob pena de não ter pontuados títulos com nome 
diferente da inscrição e/ou identidade. 

1.10 Serão considerados os seguintes títulos para o nível superior: 
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ALÍNEA TÍTULO 
VALOR DE CADA 

TÍTULO 
VALOR MÁXIMO 

DOS TÍTULOS 

A 

Diploma de curso de pós‐graduação em nível de doutorado 
(título de doutor) no emprego a que concorre. Também será 
aceito certificado/declaração de conclusão de curso de 
Doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar. 

2,6 2,60 

B 

Diploma de curso de pós‐graduação em nível de mestrado 
(título de mestre) no emprego a que concorre. Também será 
aceito certificado/declaração de conclusão de curso de 
Mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar. 

1,8 1,80 

C 

Certificado de conclusão de residência multiprofissional ou 
uniprofissional, reconhecido pelo MEC, Conselho Estadual 
de Educação ou Órgão de Classe, excetuado o certificado a 
ser apresentado para fins de comprovação do requisito 
mínimo para o emprego. 

1,8 3,60 

D 

Certificado de curso de pós‐graduação em nível de 
especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 
h/a no emprego a que concorre. Também será aceita a 
declaração de conclusão de pós‐graduação em nível de 
especialização, desde que acompanhada de histórico 
escolar. 

0,8 1,60 

E 

Certificado de curso de aperfeiçoamento na área 
relacionada ao emprego pleiteado, com carga horária 
mínima de 120 horas, com conteúdo programático e 
realizado em instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou 
conselho profissional competente, no emprego a que 
concorre, realizado nos últimos cinco anos. 

0,2 0,40 

F 
Exercício de atividade de nível superior na Administração 
Pública ou na iniciativa privada, em 
empregos/cargos/funções no emprego a que concorre. 

1,0 p/ano 
completo, sem 

sobreposição de 
tempo 

6,00 

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA 16,00 

 
1.11 Os diplomas de Mestrado e Doutorado expedidos por instituições estrangeiras somente serão 

aceitos se reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e 
avaliados na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme legislação 
que trata da matéria. 

1.12 O documento expedido em língua estrangeira somente terá validade quando traduzido para a 
língua portuguesa por tradutor juramentado. 

1.13 Para efeito da distribuição de pontos, cada título será considerado uma única vez. 
1.14 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina, tais como comprovantes de pagamento 

de taxa para obtenção de documentação, cópias de requerimentos, ata de apresentação e defesa 
de dissertação, ou documentos que não estejam em consonância com as disposições deste Edital, 
não serão considerados para efeito de pontuação.  

1.15 Serão aceitos como documentos comprobatórios à Experiência Profissional: 
a) Para contratados pela CLT: Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (folha de 

identificação onde constam número, foto e série, folha da identificação civil, folha onde 
constam os contratos de trabalho e folhas de alterações que constem mudança de função); ou 
declaração emitida pelo empregador ou órgão de gestão de pessoas.  

b) Para servidores/empregados públicos: Termo de Posse, acompanhada da certidão de tempo de 
serviço ou declaração, emitida pelo setor de Gestão de Pessoas, que informe o período (com 
início e fim) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição das atividades 
desenvolvidas. 

c) Para prestadores de serviço com contrato por tempo determinado: contrato de prestação de 
serviços ou contrato social ou contra cheque (demonstrando claramente o período inicial e final 
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de validade no caso destes dois últimos) e acompanhado de declaração do contratante ou 
responsável legal, no qual consta claramente o local onde os serviços foram prestados, a 
identificação do serviço realizado, o período inicial e final do mesmo e descrição das atividades 
executadas; 

d) Para autônomo: contracheque ou recibo de pagamento de autônomo - RPA (RPA referente ao 
mês de início de realização do serviço e ao mês de término de realização do serviço e 
acompanhada de declaração da cooperativa ou empresa responsável pelo fornecimento da 
mão de obra, em papel timbrado com o CNPJ, no qual consta claramente o local onde os 
serviços foram prestados, a identificação do serviço realizado, o período inicial e final do mesmo 
e descrição das atividades executadas. Serão aceitas declarações de prestação de serviços em 
clínicas, em papel timbrado com o CNPJ, desde que conste claramente o local onde os serviços 
foram prestados, a identificação do serviço realizado, o período inicial e final do mesmo e 
descrição das atividades executadas. 

1.16 Os documentos relacionados no item 1.15. deste edital, deverão ser emitidos pelo Setor de Pessoal 
ou de Recursos Humanos ou por outro setor da empresa, devendo estar devidamente datados e 
assinados, o período inicial e final da realização do serviço, sendo obrigatória a identificação do 
cargo/emprego e da pessoa responsável pela assinatura. 

1.17 Serão desconsiderados os documentos relacionados no item 1.15 que não contenham todas as 
informações relacionadas e/ou não permitam uma análise precisa e clara da experiência 
profissional do(a) candidato(a). 

1.18 Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência, somente será considerado 
tempo de experiência no exercício da profissão/emprego em anos completos, não sendo possível 
a soma de períodos remanescentes de cada emprego e não sendo considerada mais de uma 
pontuação concomitante no mesmo período. 

1.19 Não será aceito qualquer tipo de estágio curricular, bolsa de estudo, prestação de serviços como 
voluntário, monitoria ou docência para pontuação como Títulos ou Experiência Profissional, exceto 
Bolsa de Extensão Tecnológica na área afim ao emprego no qual concorre. 

1.20 Para efeito de pontuação de Avaliação de Experiência Profissional somente será considerada a 
experiência após conclusão do curso superior, para os empregos públicos de nível superior. 

1.21 Na Avaliação de Experiência Profissional somente serão consideradas as atividades realizadas até 
a data de convocação da Prova de Títulos. O tempo de serviço após a data de convocação não será 
computado para fins de pontuação. 

1.22 Para fins de Avaliação de Títulos Acadêmicos, NÃO será considerado diploma, certidão de 
conclusão de curso ou declaração que seja requisito para ingresso no emprego público pleiteado, 
devendo o candidato: 
a) Quando possuir dois ou mais certificados solicitados como requisito básico, nos casos em que é 

solicitado OU um OU outro certificado, escolher qual certificado será apresentado como 
requisito para contratação e qual o certificado que será disponibilizado para pontuação de 
Títulos; e 

b) No momento do cadastramento do Título no site da FGV, além de declarar os Títulos que possui, 
apontar qual será utilizado para fins de comprovação do requisito no ato da contratação, sendo 
obrigatório o envio de ambos os certificados. 

 
 

Fortaleza, 30 de dezembro de 2021. 
 
 

Yara Ribeiro de Senna Souza 
Diretora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 
Manoel Pedro Guedes Guimarães 

Diretor-Presidente 
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ANEXO ÚNICO – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS 

 
Cargo Inscrição Nome 

MÉDICO - ENDOSCOPIA DIGESTIVA (24HORAS) 300570005639 Cibele Silveira Pinho 

 
 
 


