MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EFETIVAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 – EBSERH/NACIONAL
EDITAL Nº 15 - EBSERH - ÁREAS ADMINISTRATIVA, ASSISTENCIAL E MÉDICA, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019
O PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, no uso de suas atribuições
legais, torna pública, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais normas pertinentes, a
RETIFICAÇÃO das ÁREAS ADMINISTRATIVA, ASSISTENCIAL E MÉDICA, conforme a seguir:
1. Alterar no item 9.2.7 (Área Administrativa) a tabela de títulos acadêmicos do item 4 - Produção Científica,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

Item

4

Títulos

Comprovante/Descrição

Pontuação
Unitária

Produção
Científica

Textos publicados em periódicos reconhecidos pela
CAPES-MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação).
A publicação (livro, capítulo de livro ou texto
científico) deverá atender a uma das condições
seguintes:
a) ser de autoria exclusiva do candidato;
b) ter, no máximo, dois autores, sendo o candidato um
deles;
c) o candidato deverá ser o primeiro autor (primeiro
nome) da lista de autores.

0,4

Quantidade
Pontuação
Máxima de
Máxima
Comprovações

3

1,2

2. Alterar nos itens 9.2.5 (Área Médica) e 9.2.7 (Área Assistencial) a tabela de títulos acadêmicos do item 4 Produção Científica e renumerar os itens, que passam a vigorar com a seguinte redação:
Ite
m

Títulos

1

Doutorado

2

Mestrado

3

Residência

4

Especialização

Comprovante/Descrição
Diploma de conclusão de curso de
Doutorado,
devidamente
registrado,
fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação,
na área relacionada ao cargo pleiteado.
Diploma de conclusão de curso de
Mestrado,
devidamente
registrado,
fornecido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação,
na área relacionada ao cargo pleiteado.
Certificado de conclusão de residência,
reconhecido pelo Ministério da Educação
ou Órgão de Classe.
Certificado de conclusão de curso de pósgraduação em nível de especialização lato
sensu, com carga horária mínima de 360
horas, reconhecido pelo Ministério da

Pontuação
Unitária

Quantidade
Máxima de
Comprovações

Pontuação
Máxima

3

1

3

2,4

1

2,4

2

1

2

0,9

2

1,8
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5

6

Educação, na área relacionada ao cargo
pleiteado.
Textos
publicados
em
periódicos
reconhecidos
pela
CAPES-MEC
(Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior do Ministério da
Educação).
A publicação (livro, capítulo de livro ou
Produção
texto científico) deverá atender a uma das
Científica
condições seguintes:
a) ser de autoria exclusiva do candidato;
b) ter, no máximo, dois autores, sendo o
candidato um deles;
c) o candidato deverá ser o primeiro autor
(primeiro nome) da lista de autores.
Certificado de curso de aperfeiçoamento na
área relacionada ao cargo pleiteado, com
Aperfeiçoamento carga horária mínima de 120 horas,
reconhecido pelo Ministério da Educação
ou Conselho Profissional competente.
Total Máximo de Pontuação

0,3

2

0,6

0,2

1

0,2

10 Pontos

3. Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital Normativo e publicações anteriores.
4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Oswaldo de Jesus Ferreira
Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH
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