Prefeitura de São José do Rio Preto, 09 de Agosto de 2014. Ano XI – nº 3204 – DHOJE
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Ref: EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 01/2014
(Concurso Público para os cargos públicos de Médico Plantonista Clínico e Médico
Plantonista Pediatra)
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02
O Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saúde, no uso
de suas atribuições legais e considerando o que consta do Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2014 do
Concurso Público, publicado no Diário Oficial do Município em 29 de julho de 2014, para os cargos de
Médico Plantonista Clínico e Médico Plantonista Pediatra, com o intuito de dirimir eventuais dúvidas que
possam surgir na interpretação das regras originais, TORNA PÚBLICO a nova redação do capítulo 10,
retificando os termos originais:
1. RETIFICA:
a) A íntegra do Capítulo 10 – DA PROVA DE TÍTULOS - do Edital de Abertura de Inscrições nº 01/2014
(Concurso Público para os cargos de Médico Plantonista Clínico e Médico Plantonista Pediatra), publicado
no Diário Oficial do Município em 16 de julho de 2014, para fazer constar o correto:
“10. DA PROVA DE TÍTULOS
10.1. A prova de títulos visa valorizar a formação acadêmica do candidato.
10.1.1. A prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório, e sua pontuação será acrescida à nota
da prova objetiva.
10.2. Os documentos relativos aos títulos deverão ser entregues no mesmo dia da aplicação da prova
objetiva, no período da tarde.
10.2.1. Não serão aceitos títulos entregues fora do local, data e horário estabelecidos no Edital de
Convocação, nem a complementação ou a substituição, a qualquer tempo, de títulos já entregues.
10.2.2. O candidato que não comparecer à prova de títulos será considerado ausente, porém, não será
eliminado do Concurso.
10.2.3. Não será permitida a entrega de títulos por procuração.
10.2.4. A entrega e a comprovação dos títulos são de responsabilidade exclusiva do candidato.
10.3. Serão avaliados os títulos somente dos candidatos habilitados na prova objetiva.
10.4. Somente serão avaliados os títulos obtidos até o último dia de inscrição.
10.5. A pontuação total da prova de títulos estará limitada ao valor máximo de 5 (cinco) pontos.
10.6. A pontuação dos títulos estará limitada aos valores constantes na tabela de títulos, observando-se os
comprovantes, os valores unitário e máximo e a quantidade máxima de cada título.
10.7. Serão considerados títulos somente os constantes na presente tabela de títulos:
Quantidade
Valor
Valor
Títulos
Comprovantes
Máxima
Unitário
Máximo
- Diploma devidamente
Doutor na especialidade a que
1
3
3
registrado ou
concorre.
- Certificado/declaração de
conclusão de curso
Mestre na especialidade a que
1
2
2
acompanhado do respectivo
concorre.
histórico escolar.
10.8. Os documentos comprobatórios dos títulos deverão ser entregues em cópias reprográficas,
autenticadas ou acompanhadas da apresentação do original para serem vistadas pelo receptor, sendo que:
10.8.1. não serão aceitos protocolos de documentos ou fac-símile ou por e-mail;
10.8.2. não serão aceitos documentos impressos via internet que não atendam ao item 10.10 e seus
subitens deste Capítulo;

10.8.3. não serão aceitos, para entrega e pontuação, documentos originais de diplomas;
10.8.4. poderão ser entregue, no original, certificados e declarações.
10.9. Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações
necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.
10.9.1. Quando o nome do candidato for diferente do constante nos documentos apresentados, deverá ser
anexado comprovante de alteração do nome.
10.9.2. Quando o documento não comprovar explicitamente que o título se enquadra na área exigida na
Tabela de Títulos, o candidato poderá entregar, também, de acordo com o item 10.10 e seus subitens, o
histórico escolar, para o caso de entrega do diploma, ou declaração da instituição que emitiu o documento,
na qual declara a(s) área(s) de concentração e/ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) do título.
10.10. Os comprovantes deverão estar em papel timbrado da instituição, com nome, cargo/função e
assinatura do responsável e,
10.10.1. no caso de certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, deverá
constar a data da homologação do respectivo título;
10.10.2. no histórico escolar, deverão constar o rol das disciplinas com as respectivas cargas horárias,
notas ou conceitos obtidos pelo aluno e o título do trabalho, conforme o caso (dissertação ou tese).
10.11. Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mantenham
cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes.
10.12. Os documentos entregues para a prova de títulos não serão devolvidos.
10.13. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na obtenção do título, o candidato
terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, esse será eliminado do Concurso.”
b) Acrescenta o item 13.3.1, no Capítulo 13. DOS RECURSOS, no Edital de Abertura de Inscrições nº
01/2014 (Concurso Público para os cargos de Médico Plantonista Clínico e Médico Plantonista Pediatra),
publicado no Diário Oficial do Município em 16 de julho de 2014, para fazer constar:
“13.1. Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma
individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada questão e a decisão será tomada mediante parecer
técnico da Banca Examinadora.”
2. Ficam mantidos os demais itens do edital de abertura.
São José do Rio Preto, 08 de agosto de 2014.

JOSÉ VICTOR MANIGLIA
Secretário Municipal de Saúde

