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FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE – PB SAÚDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021  
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 
A Fundação Paraibana de Gestão em Saúde – PB Saúde, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela legislação vigente RETIFICA o Edital de Abertura de Inscrições, publicado em 05/07/2021, em 
conformidade com a Constituição Federal e demais disposições do Processo Administrativo nº PBS-PRC-
2021/0001, referente a realização de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de emprego 
público na seguinte conformidade: no Capítulo 3 – Das Inscrições, itens 3.8, 3.9.2., 3.9.2.1., 3.9.2.2., 3.9.3., 
3.9.3.1, 3.10.9. 3.10.10, 3.10.12 e 3.15; Capítulo 5 – Do Candidato que não seja pessoa com Deficiência, mas que 
necessite condição especial para realização da(s) Prova (s), itens 5.9. , 5.9.1., 5.9.2.  e 5.9.3.; Capítulo 7 – Da 
Participação/Inscrição de Pessoa com Deficiência, itens 7.10., 7.10.1., 7.10.2. e 7.10.3.; Capítulo 9 – Da aplicação 
da(s) Prova(s) itens 9.16.1. e 9.18.4., ANEXO II – Conteúdo Programático e o Anexo V – Cronograma Previsto, 
passando a ter a redação abaixo mencionada, sendo que aos demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 
LEIA-SE: 
 
3 – DAS INSCRIÇÕES 
3.8. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas de 07 de julho de 2021 às 23h59min de 02 de agosto de 2021, 
exclusivamente pela internet, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), que deverá observar o disposto 
neste Edital. 
3.9.2. Para o correspondente pagamento do valor da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto 
bancário gerado até o dia 04 de agosto de 2021. 
3.9.2.1. O boleto bancário deverá ser pago até o dia 04 de agosto de 2021. 
3.9.2.2. Em caso de evento que resulte em fechamento das agências bancárias, a taxa de inscrição deverá ser paga 
antecipadamente. 
3.9.3. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, 
transferência, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou realizado após o 
dia 04 de agosto de 2021 ou por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital. 
3.9.3.1. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação até o dia 04 de 
agosto de 2021. 
3.10.9. A relação de deferimento e de indeferimento de solicitações relativas à participação de candidatos com a 
condição de jurado está prevista para 17 de agosto de 2021. Essa relação será publicada única e oficialmente no 
site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) na “Área do Candidato”, no link “Editais e Documentos”, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
3.10.10. O candidato que tiver indeferida a sua solicitação na condição de jurado poderá interpor recurso no período 
das 08 horas de 18 de agosto de 2021 às 23h59min de 19 de agosto de 2021, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato”, no link “RECURSOS”, seguindo as instruções ali contidas. 
3.10.12. O edital de análise de recurso(s) interposto(s) ao indeferimento de solicitação de participação com a 
condição de jurado tem previsão de 27.08.2021 para sua publicação, única e oficialmente, no site da Fundação 
VUNESP (www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato”, no link “Editais e Documentos”, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento. Após esta data fica proibida qualquer inclusão ou exclusão relativa à 
participação de candidato(s) com a condição de jurado. 
3.15. Serão retirados do site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br): 
a) às 23h59min de 02 de agosto de 2021 (último dia do período de inscrições): a ficha de inscrição; 
b) às 23h59min de 04 de agosto de 2021: o boleto bancário. 
 
5 – DO CANDIDATO QUE NÃO SEJA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MAS QUE NECESSITE CONDIÇÃO ES 
PECIAL PARA REALIZAÇÃO DA(S) PROVA(S) 
5.9. A relação prévia de deferimento e de indeferimento de solicitações relativas à condição especial para 
realização da(s) prova(s) está prevista para 17 de agosto de 2021. A relação será publicada única e oficialmente 
no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento. 
5.9.1. O candidato que tiver indeferida a sua solicitação de condição especial para a realização da(s) prova(s)  
poderá  interpor recurso no período das 08 horas de 18 de agosto de 2021 às 23h59min de 19 de agosto de 2021, 
no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato”, no link “RECURSOS”, seguindo as 
instruções ali contidas. 
5.9.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado no item 5.9.1. deste Edital será responsável 
pelas consequências advindas de sua omissão. 
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5.9.3. O edital de análise de recurso(s) interposto(s) ao indeferimento de solicitação de condição especial para 
realização da(s) prova(s) será divulgado, única e oficialmente, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato”, no link “Editais e Documentos”, com data prevista de 27 de agosto 
de 2021. 
 
 
7 – DA PARTICIPAÇÃO/INSCRIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
7.10. A divulgação da relação de solicitações contendo o deferimento e o indeferimento de inscrições para concorrer, 
neste Certame, como pessoa com deficiência, de solicitação de prova objetiva especial e/ou a de solicitação de 
condição(ções) especial(ciais) para a realização da prova objetiva e/ou de solicitação de horário adicional para a 
realização da prova objetiva será publicada única e oficialmente na data prevista de 17 de agosto de 2021, no 
site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br) na “Área do Candidato”, no link “Editais e Documentos”, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
7.10.1. O candidato que tiver indeferida a inscrição como pessoa com deficiência e/ou a solicitação de prova objetiva 
especial e/ou a solicitação de condição(ções) especial(ciais) para realização da prova objetiva e/ou a solicitação de 
horário adicional para a realização da prova objetiva poderá interpor recurso no prazo das 08 horas de 18 de agosto 
de 2021 às 23h59min de 19 de agosto de 2021, no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na “Área do 
Candidato”, no link “RECURSOS”, seguindo as instruções ali contidas. 
7.10.2. O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado neste Edital será responsável pelas 
consequências advindas de sua omissão. 
7.10.3. O resultado da análise de recurso(s) interposto(s) ao indeferimento de solicitação de inscrição como pessoa 
com deficiência e/ou de solicitação de prova objetiva especial e/ou de solicitação de condição(ções) especial(ciais) 
para a realização da prova objetiva e/ou de solicitação de horário adicional para a realização da prova objetiva tem 
previsão para divulgação única e oficialmente em 27 de agosto de 2021, no site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br), na “Área do Candidato”, no link “Editais e Documentos”.  
 
9 – DA APLICAÇÃO DA(S) PROVA(S) 
 
9.16. DA CONVOCAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (TODOS OS EMPREGOS)  
9.16.1. A aplicação da prova objetiva está prevista para 12 de setembro de 2021, a saber: 

a) no período da manhã: prova objetiva para todos os empregos em concurso de ensino médio básico e técnico. 

b) no período da tarde: prova objetiva para todos os empregos em concurso de ensino superior. 
 
9.18. DA CONVOCAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS EMPREGOS CONFORME 
PREVISTO NO ITEM 8.1. 
9.18.4. O envio dos títulos deverá ser realizado por meio digital (upload), no período  previsto de 27 de setembro  
a 01 de outubro de 2021. 
 

 
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

No conteúdo de Política de Saúde, na parte de CONHECIMENTOS GERAIS para os cargos de: Médico, Médico 
Auditor, Médico Cardiologista Adulto, Médico Cardiologista Pediátrico, Médico Clínico Geral/Hospitalista, 
Médico Hemoterapeuta/Hematologista, Médico Infectologista, Médico Intensivista Adulto, Médico Intensivista 
Pediátrico, Médico Neurologista Adulto, Médico Neurologista Pediátrico, Médico Nutrólogo, Médico 
Obstetra/Ginecologia e Médico Pediatra, 

FICA EXCLUÍDO o item Doenças de notificação compulsória no Estado de São Paulo. 

 
Na parte de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, 
 
– para os cargos de: Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Técnico de 
Enfermagem em Hemoterapia, Técnico de Enfermagem em Terapia Intensiva Adulto, Técnico de Enfermagem 
em Terapia Intensiva Pediátrica e Enfermeiro, 
FICA EXCLUÍDO o item Calendário de vacinação para o Estado de São Paulo; 
 
– para o cargo de: Auxiliar de Farmácia: 
FICA EXCLUÍDO o item Portaria GM/MS nº 1.311 de 23/07/2002; 
 
– para o cargo de: Técnico em Radiologia: 
FICA EXCLUÍDO o item Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde nº 453 de 1998; 
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– para o cargo de: Enfermeiro Emergencista: 
ONDE SE LÊ Ventilação não evasiva com pressão positiva. 
LEIA-SE Ventilação não invasiva com pressão positiva. 

 
 

ANEXO V 
 

CRONOGRAMA PREVISTO 
 

DATAS 
PREVISTAS 

EVENTOS FORMAS 

03.07.2021 Publicação do Edital No DOE 

05.07.2021 
No site da Fundação VUNESP e/ou 

no site da PB Saúde 

07.07.2021 

Início do período: 

√ de inscrições; 

√ de solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição, bem como envio (upload) da correspondente 

documentação; 

√ de solicitação relativa à participação como “jurado”, 

bem como envio (upload) da correspondente 

documentação; 

√ de solicitação de participação como pessoa com 

deficiência, bem como envio (upload) da correspondente 

documentação; 

√ de solicitação de “prova(s) especial(ciais)”, bem como 

envio (upload) da correspondente documentação; 

√ de solicitação de “condições especial para a realização 

da(s) prova(s)”, bem como envio (upload) da 

correspondente documentação. 

No site da Fundação VUNESP 

08.07.2021 Término do período: 

√ de solicitação de isenção do pagamento da taxa de 

inscrição, bem como envio (upload) da correspondente 

documentação. 

No site da Fundação VUNESP 

19.07.2021 Publicação/disponibilização do edital de divulgação de 
deferimento e de indeferimento de solicitações de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição. 

No site da Fundação VUNESP e/ou 
no site da PB Saúde 

20.07.2021 
e 

21.07.2021 

Período de interposição de recurso referente ao 
indeferimento de solicitações de isenção do pagamento da 
taxa de inscrição. 

No site da Fundação VUNESP 

26.07.2021 Publicação/disponibilização do edital de análise de recursos 
interpostos ao indeferimento de solicitações de isenção do 
pagamento da taxa de inscrição. 

No site da Fundação VUNESP e/ou 
no site da PB Saúde 

02.08.2021 Término do período: 

√ de inscrições; 

√ de solicitação relativa à participação como “jurado”, 

bem como envio (upload) da correspondente 

documentação; 

√ de solicitação de participação como pessoa com 

deficiência, bem como envio (upload) da correspondente 

No site da Fundação VUNESP 
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documentação; 

√ de solicitação de “prova(s) especial(ciais)”, bem como 

envio (upload) da correspondente documentação; 

√ de solicitação de “condições especial(ciaos) para a 

realização da(s) prova(s)”, bem como envio (upload) da 

correspondente documentação. 

04.08.2021  Vencimento do boleto bancário  

17.08.2021 Publicação/disponibilização do edital de divulgação de 
deferimento e de indeferimento: 

√ de solicitação de participação como pessoa com 

deficiência; 

√ de solicitação de “prova(s) especial(ciais)”; 

√ de solicitação de “condições especial(ciais) para a 

realização da(s) prova(s)”. 

No site da Fundação VUNESP e/ou 
no site da PB Saúde 

 
18 e 

19.08.2021 

Período de interposição de recurso referente: 

√ ao indeferimento de solicitação de participação como 

pessoa com deficiência; 

√ ao indeferimento de solicitação de “prova(s) 

especial(ciais)”; 

√ ao indeferimento de solicitação de “condições 

especial(ciais) para a realização da(s) prova(s)”. 

No site da Fundação VUNESP e/ou 
no site da PB Saúde 

27.08.2021 Publicação/disponibilização do edital de análise de recursos 
interpostos: 

√ ao indeferimento de solicitação de participação como 

pessoa com deficiência; 

√ ao indeferimento de solicitação de “prova(s) 

especial(ciais)”; 

√ ao indeferimento de solicitação de “condições 

especial(ciais) para a realização da(s) prova(s)”. 

No site da Fundação VUNESP e/ou 
no site da PB Saúde 

31.08.2021 

Publicação/disponibilização do Edital de convocação para a 
realização: 

√ das provas objetivas. 

No DOE.  
No site da Fundação VUNESP e/ou 

no site da PB Saúde 

12.09.2021 Aplicação: 
As provas objetivas serão aplicadas em mesma data, a 
saber: 
a) no período da manhã: as provas objetivas para os 
empregos de ensino médio básico e técnico.  
b) no período da tarde: as provas objetivas para os 
empregos de ensino superior. 
 

Prédios/locais de aplicação 

14.09.2021 Disponibilização: 

√ de cada um dos Cadernos de Questões das provas 

objetivas. 

No site da Fundação VUNESP 

Publicação/disponibilização do edital de divulgação do 
gabarito das provas objetivas 

No site da Fundação VUNESP e/ou 
no site da PB Saúde 

15 e 
16.09.2021 

Período de interposição de recurso referente à aplicação: 

√ das provas objetivas. 

√ do gabarito das provas objetivas. 

No site da Fundação VUNESP 

----- As demais datas serão informadas oportunamente  
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente 

Edital. 

João Pessoa, 28 de julho de 2021 
 
 

DANIEL BELTRAMMI 
Diretor Superintendente 

 


