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PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PRECEPTORES BOLSISTAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM 
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE DE CABEDELO (RMFC - CABEDELO) 

 
EDITAL Nº 001/2023 

 
A Secretaria de Saúde do Município de Cabedelo-Pb, torna público este Edital com as normas para o processo 
seletivo interno de profissionais de saúde MÉDICO (A) lotados nesta Secretaria, interessados em atuar como 
preceptores de residentes no âmbito do Programa de Residência Médica da Família e Comunidade de Cabedelo-
Pb, de acordo com a Lei nº 2.163 de 23 dezembro de 2021, e Regimento Interno da Comissão de Residência 
Médica da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo (COREME). 
 
 
I. OBJETIVO. 
1.1 O objetivo deste processo seletivo é a composição do quadro de preceptores de Residência Médica da 
Família e Comunidade de Cabedelo-Pb, em consonância com a Lei nº 2.163 de 23 dezembro de 2021, e 
Regimento Interno da Comissão de Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo (COREME). 
1.2 Os candidatos serão alocados na Atenção Primária à Saúde do município de Cabedelo-Pb; 
1.3 Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo Interno preencherão as vagas existentes, e sua convocação 
obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação final publicada; 
1.4 Nos casos de vacância, por desistência, ou outras situações similares, os candidatos classificados poderão ser 
convocados no prazo de validade desta seleção. 
 
II. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 
2.1. A seleção, regida por este Edital, será realizada pela COREME-CABEDELO, e coordenada por Comissão 
Avaliadora, composta por servidores da SESCAB e/membros da COREME-CABEDELO, especialmente designados 
para este certame por meio de Portaria publicada no Semanário Oficial; 
2.2. A COREME-CABEDELO não se responsabilizará por qualquer informação não recebida no decorrer de 
qualquer atividade da seleção em decorrência de problemas nos computadores e demais equipamentos 
eletrônicos utilizados pelos participantes, de falhas de comunicação nos serviços de banda larga, conexões 
2G/3G/4G, EDGE, WAP, TDMA, bem como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados para nossos sistemas ou servidores de rede computacional; 
2.3 Não serão aceitos questionamentos dos participantes que alegarem divergência de horários entre o sistema 
de seleções da COREME-CABEDELO e computador e/ou outro dispositivo utilizado pelos participantes para o 
acesso à etapa prevista neste Edital; 
2.4 A presente seleção será utilizada para convocar participantes, em caráter temporário, sem vínculo 
empregatício, por ordem de classificação, para atenderem aos objetivos previstos no item 1, deste Edital; 
2.5 O Preceptor, servidor municipal, continuará com as atividades profissionais em suas respectivas unidades de 
saúde, e paralelamente realizarão a supervisão dos médicos preceptores de acordo com as atribuições 
estabelecidas pela CNRM e COREME - Cabedelo; 
2.6 A carga horária do preceptor será de 32 (trinta e duas) horas semanais, conforme dispõe a Lei nº 2.163 de 23 

dezembro de 2021; 
2.7 O resultado definitivo terá validade de 03 (três) meses para efeito de convocação, podendo ser prorrogado 
01 (uma) única vez, por igual período, a contar da data da publicação da homologação no site da Prefeitura 
Municipal de Cabedelo; 
2.8 O valor da bolsa de preceptoria médica será pago no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) 
mensal; 
2.9 As bolsas que, porventura, forem outorgadas, mediante disponibilidade financeira e orçamentária, serão 
pagas pelo período de até 12 (doze) meses, podendo ser renovadas por meio de processo de avaliação das 
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atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou extensão relacionadas ao programa, projeto ou 
curso do qual for partícipe, a depender da necessidade da instituição; 
2.10 As bolsas poderão ser canceladas a qualquer tempo, caso o bolsista não cumpra as suas atividades e/ou 
interrompa as atividades constantes nos planos de trabalho das ações ou dos projetos pedagógicos dos 
programas e/ou não apresente postura ética e desempenho profissional satisfatório, bem como, pelo 
cancelamento ou pela conclusão do programa ao qual esteja vinculado, por falta de recursos financeiros e, 
sobretudo, ao interesse e à conveniência da SESCAB no âmbito da Administração Pública; 
2.11 O financiamento das bolsas está condicionado à liberação e disponibilidade financeira para esta finalidade, 
podendo sofrer alteração na mudança ou durante o exercício financeiro, desde que integrem o mesmo Projeto 
(mesmo objeto); 
2.12 Os seguintes anexos são partes integrantes deste Edital: 
a) Anexo I: Declaração de disponibilidade de tempo e compromisso, para realizar as atividades previstas para 
atuação no Programa de Residência Médica; 
b) Anexo II: Barema de pontuação referente a análise curricular e entrevista; 
c) Anexo III: Termo de compromisso de preceptor do Programa de Residência Médica. 
2.13 A aprovação nesta seleção assegura ao participante a mera expectativa de ser convocado, segundo a ordem 
classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes e, 
sobretudo, ao interesse e à conveniência da COREME-CABEDELO no âmbito da Administração Pública. 
 
III. ATRIBUIÇÕES. 
3.1 Exercer a função de orientador de referência para o(s) residente(s) no desempenho das atividades práticas 
vivenciadas no cotidiano da atenção e gestão em saúde; 
3.2 Orientar e acompanhar, com suporte do Coordenador da COREME o desenvolvimento do plano de atividades 
teórico-práticas e práticas do residente, devendo observar as diretrizes do Projeto Pedagógico (PP); 
3.3 Elaborar, com suporte do Coordenador da COREME e demais preceptores da área de concentração, as 
escalas de plantões e de férias, acompanhando sua execução; 
3.4 Facilitar a integração do(s) residente(s) com a equipe de saúde, usuários (indivíduos, famílias e grupos), 
residentes de outros programas, bem como estudantes dos diferentes níveis de formação profissional que atuam 
no cenário de prática; 
3.5 Participar, junto com o(s) residente(s) e demais profissionais envolvidos no Programa, das atividades de 
pesquisa e dos projetos de intervenção voltados à produção de conhecimento e de tecnologias que integrem 
ensino e serviço para qualificação do SUS; 
3.6 Identificar dificuldades e problemas de qualificação do(s) residente(s) relacionados ao desenvolvimento de 
atividades práticas de modo a proporcionar a aquisição das competências previstas no PP do Programa, 
encaminhando-as ao Coordenador da COREME quando se fizer necessário; 
3.7 Participar da elaboração de relatórios periódicos desenvolvidos pelo(s) residente(s) sob sua supervisão; 
3.8 Proceder, em conjunto com o Coordenador da COREME, a formalização do processo avaliativo do residente; 
3.9 Participar da avaliação da implementação do PP do Programa, contribuindo para o seu aprimoramento; 
3.10 Orientar e avaliar os trabalhos de conclusão do Programa de Residência, conforme as regras estabelecidas 
no Regimento Interno da COREME, respeitada a exigência mínima de titulação segundo a Lei nº nº 2.163 de 23 
dezembro de 2021; 
3.11 Orientar e acompanhar o desenvolvimento das competências do médico Residente; 
3.12 Orientar trabalhos de cunho técnico e/ou científico;  
3.13 Participar, quando solicitado, do trabalho de conclusão de Curso (TCC);  
3.14 Auxiliar o residente na resolução de problemas de natureza ética;  
3.15 Estar atualizado com as normas do CNRM;  
3.16 Realizar avaliações trimestrais dos residentes;  
3.17 Encaminhar ao Coordenador COREME- Cabedelo a frequência, justificativas de faltas e licenças dos Médicos 
Residentes sob sua supervisão. 
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IV. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA ASSUMIR A BOLSA. 
4.1 Ser médico(a), funcionário público lotado na Secretaria de Saúde do Município de Cabedelo-Pb; 
4.2 No caso de prestador de serviço, estar no 1º (primeiro) ano de contrato; 
4.3 O preceptor para Residência em Medicina de Família e Comunidade deve possuir titulação mínima para a 
função na forma de Residência Médica, Especialização em Medicina de Família e Comunidade, Saúde Coletiva ou 
Medicina Preventiva e Social ou, na ausência de titulação especifica, ser possuidor de notório saber e vasta 
experiência médica de atuação na Atenção Primária à Saúde; 
4.4 A carga horária mínima para exercer a preceptoria é de 32h semanais, não podendo o participante ocupar 
cargos de gestão;  
4.5 O participante selecionado para assumir a bolsa deverá atender às seguintes exigências: 
a) Ter sido aprovado nesta seleção na forma estabelecida no Edital; 
b) Ter nacionalidade brasileira ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com o reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do 
disposto no Art. 13 do Decreto Nº 70.436 de 18 de abril de 1972; 
c) Gozar dos direitos políticos; 
d) Estar quite com as obrigações eleitorais; 
e) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar (para os participantes do sexo masculino); 
f) Possuir os requisitos de formação acadêmica (perfil, formação e requisitos) referente ao perfil que o 
participante concorreu. 
g) Ter idade mínima de 18 anos na época da outorga; 
h) Ter aptidão física e mental para o exercício das atividades previstas; 
i) Estar quite com os setores de distribuição dos foros criminais, das Justiças Federal e Estadual, lugares em que 
tenha residido nos últimos cinco anos; 
j) Estar quite com a folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha residido nos 
últimos cinco anos, expedida, no máximo, há seis meses; 
k) Ter conhecimentos de informática básica; 
l) Estar devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina. 
4.6 Os estrangeiros permanentes no Brasil dispõem dos mesmos direitos dos brasileiros, com exceção daqueles 
privativos dos nacionais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988; 
4.7 O participante selecionado deverá entregar à COREME-CABEDELO, quando solicitado, documentos 
comprobatórios relacionados neste Edital, podendo, ainda, por ocasião da convocação e por interesse da 
Comissão, apresentar outros documentos necessários para a implantação da bolsa, sob pena de eliminação, caso 
o participante não os comprove no ato de outorga. 
 
V. VAGAS. 
5.1 Estão disponíveis 03 vagas + 06 vagas para cadastro de reserva; 
5.2 As vagas são determinadas de acordo com as unidades de saúde da família de Cabedelo, e a quantidade 
ofertada dependerá do número de residentes efetivamente matriculados no Programa de Residência; 
5.3 Será designado um Preceptor para cada 3 (três) Residentes. 
 
VI. INSCRIÇÕES. 
6.1 A inscrição do participante implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e demais condições 
estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento, bem como não haverá inscrição 
condicional ou fora de prazo estabelecido neste Edital; 
6.2 A inscrição é gratuita, sendo esta, particular, intransferível e individual; 
6.3 As inscrições serão realizadas das 08h30min do dia 06 de fevereiro de 2023 até às 23horas59min do dia 07 de 
fevereiro de 2023, exclusivamente, pela Internet, disponível no endereço eletrônico: 
https://cabedelo.pb.gov.br/, ou através do link: https://forms.gle/9MScoULGKudeaCJ67; 

https://cabedelo.pb.gov.br/
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6.4 A COREME-CABEDLO não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida em decorrência de 
problemas nos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento nas linhas de comunicação, bem 
como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; 
6.5 No ato da inscrição, o candidato deverá anexar os seguintes documentos:  
a) Currículo Vitae atualizado, com as devidas comprovações, em arquivo único, no formato em PDF, de tamanho 
no máximo de 10 MB. 
b) Declaração de exercício da função médica em Atenção Primaria a Saúde; 
c) Carteira de vacinação devidamente atualizada com as vacinas de imunização contra a Covid-19. 
d) Documentos pessoais: RG, CPF, Certidão de nascimento ou casamento, em arquivo único, no formato PDF, de 
tamanho no máximo de 10 MB; 
e) Enviar os documentos de acordo com os itens de pontuação do Barema em arquivos únicos, em formatos PDF, 
de tamanho até 10MB; 
6.5 Se o participante se graduou, ou obteve seu certificado de escolaridade no exterior, este deverá ter sido 
validado, conforme dispõe a legislação brasileira; 
6.6 A COREME-CABEDELO não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de informações 
incorretas ou incompletas fornecidas pelo participante; 
6.7 O participante que fizer declaração falsa, inexata ou apresentar documentos falsos ou inexatos, terá a sua 
inscrição cancelada e serão declarados nulos, em qualquer época, todos os atos dela decorrentes. O pedido de 
inscrição é de responsabilidade exclusiva do participante, bem como a exatidão dos dados cadastrais, informados 
no formulário de inscrição; 
6.8 É de responsabilidade do participante acompanhar todo o Cronograma de Atividades, previsto neste Edital; 
6.9 O participante deverá obter o Edital desta seleção, EXCLUSIVAMENTE, no endereço eletrônico: 
https://cabedelo.pb.gov.br/.  A COREME-CABEDELO não se responsabilizará por downloads do presente edital, 
seus aditivos, corrigendas ou qualquer documento eletrônico, realizados em outro sítio que não o indicado neste 
subitem (ex.: sítios de buscas e etc.); 
6.10 O candidato receberá uma mensagem confirmando o recebimento da inscrição. 
  
VII. DA AVALIAÇÃO. 
7.1 A avaliação do Processo Seletivo Simplificado será realizada por meio de Análise Curricular devidamente 
comprovada; 
7.2 A apreciação do Currículo Vitae tem caráter classificatório e eliminatório, e consistirá da análise objetiva das 
informações prestadas pelo participante, conforme quadro de pontuação previsto no Anexo II; 
7.3 Serão eliminados os participantes que enviarem apenas o Currículo sem nenhum documento comprobatório 
em anexo; 
7.4 Serão eliminados os participantes que enviarem a Declaração de Disponibilidade e Compromisso de Bolsista 
(ANEXO I e III) fora do padrão estabelecido no modelo apresentado, não enviarem eletronicamente, ou que 
enviarem a solicitação de emissão fora do prazo determinado; 
7.5 O processo de avaliação também terá entrevista de caráter classificatório e eliminatório; 
7.6 A apreciação da entrevista consistirá na análise objetiva das informações prestadas pelo participante em seu 
currículo, conforme quadro de pontuação previsto no Anexo II; 
7.7 Serão eliminados os participantes que não comparecerem à entrevista; 
7.8 Não haverá segunda chamada para as entrevistas. 
 
VIII. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DO RESULTADO PRELIMINAR. 
8.1. A homologação das inscrições e o resultado preliminar das etapas de avaliação serão divulgados no 
endereço eletrônico: https://cabedelo.pb.gov.br/. 
 
 
 

https://cabedelo.pb.gov.br/
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IX. DOS RECURSOS. 
9.1 Será admitido recurso administrativo de acordo com o cronograma, da homologação final das inscrições, 
bem como do resultado preliminar das etapas de avaliação; 
9.2 O recurso deverá ser interposto, EXCLUSIVAMENTE, no e-mail: sescab.coreme@cabedelo.pb.gov.br. 
9.3 Uma vez finalizado o procedimento e confirmada a interposição de recurso, ao participante não mais será 
permitido formalizar recurso com relação ao mesmo objeto e nem alterar o existente. Caso existam novos envios 
em referência ao mesmo recurso, será considerado o último envio conforme horário disponibilizado pelo 
formulário; 
9.4 A COREME-CABEDELO não se responsabilizará por recurso administrativo não recebido em decorrência de 
falhas ou problemas de ordem técnica dos computadores e eletrônicos, falha de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados; 
9.5 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo, EXCLUSIVAMENTE, no por e-mail: 
sescab.coreme@cabedelo.pb.gov.br, ou seja, os recursos que forem interpostos por outros meios, tais como: 
Ouvidoria, telefone, protocolos, entre outros, não serão apreciados; 
9.6 O recurso interposto fora do respectivo prazo estabelecido no cronograma não será aceito, sendo 
considerado intempestivo; 
9.7 O recurso, quando interposto tempestivamente, terá efeito suspensivo, quanto ao objeto requerido, até que 
seja conhecida a decisão; 
9.8 Os recursos serão examinados por uma banca avaliadora, que emitirá um parecer on-line, deferindo ou 
indeferindo as razões apresentadas pelo participante. A banca avaliadora é soberana em suas decisões e 
constitui última instância para recurso, razão pela qual não caberão outros recursos administrativos; 
9.9 O participante, de forma individual, deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, não devendo 
interpor recurso coletivo ou em nome de outro participante; 
9.10 Serão indeferidos os recursos: 
a) Cujo teor desrespeite ou apresente algum sinal de ameaça à Banca Avaliadora e a COREME -CABEDELO; 
b) Que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Edital; 
c) Cuja fundamentação não corresponda à Etapa recorrida; 
d) Sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerentes ou intempestivos; 
e) Que impossibilite a leitura (ilegíveis, em outro idioma) ou compreensão; 
f) Em que o candidato não tenha anexado a documentação comprobatória exigida à época do envio; 
g) Cuja fundamentação aponte para revisão integral do momento ou etapa, quando não argumentado sua 
necessidade. 
9.11 O participante terá acesso, por meio do endereço eletrônico:- https://cabedelo.pb.gov.br/ aos resultados de 
seus recursos. 
 
X. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO. 
10.1 A classificação final obedecerá à ordem decrescente do número de pontos obtidos pelos participantes; 
10.2 A pontuação final se dará pela soma da nota da análise curricular com a pontuação obtida na entrevista; 
10.3 Após o julgamento dos recursos administrativos, serão considerados aprovados os participantes 
classificados, conforme o item 7 deste Edital; 
10.4 Ocorrendo empate de classificação, o desempate entre os participantes ocorrerá levando-se em conta os 
seguintes critérios relacionados, sucessivamente: 
a) Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no Parágrafo único do art. 27 da Lei Federal 
n°10.741/03 (Estatuto do Idoso); 
b) Tiver a maior idade, considerando ano, mês e dia; 
c) Maior pontuação de experiência de trabalho para a respectiva área de atuação; 
d) Tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do Código de Processo Penal). 
10.5 A homologação e convocação serão feitas por ato EXCLUSIVO da COREME-CABEDELO;  
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10.6 A homologação e a relação final dos aprovados neste Processo Seletivo Simplificado serão publicadas no 
semanário de Cabedelo, disponível no https://cabedelo.pb.gov.br/; 
10.7 A COREME-CABEDELO poderá, a seu critério, antes ou depois da homologação do resultado final da seleção, 
suspender, alterar ou cancelar a mesma, não assistindo, aos participantes, direito à interposição de recurso 
administrativo; 
10.8 Não serão admitidos recursos contra o resultado final. 
 
XI. DAS CONVOCAÇÕES. 
11.1 A COREME-CABEDELO convocará os participantes, oportunamente, para exercerem suas atividades, por 
meio do e-mail informado pelo participante na ficha de inscrição. Caso o participante não seja localizado ou não 
retorne o contato por e-mail, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data do envio do primeiro 
contato da COREME-CABEDELO por e-mail, será considerado desistente. Portanto, outro participante, 
respeitando a ordem de classificação, será convocado; 
11.2 Será divulgado a convocação dos aprovados por meio do endereço eletrônico: https://cabedelo.pb.gov.br/; 
11.3 O participante desistente terá sua classificação cancelada, ficando eliminado da seleção; 
11.4 Quando convocado, os participantes deverão enviar os documentos listados abaixo para o e- mail indicado 
pela COREME-CABEDELO: 
a) RG (frente e verso); 
b) CPF; 
c) Certidão de quitação eleitoral; 
d) Diploma de Graduação, devidamente reconhecido pelo MEC; 
e) Diploma de pós-graduação na área da Saúde, caso haja; 
f) Certificado de Residência Médica na área de atuação específica; 
g) Comprovante de Conta Corrente Da Caixa Econômica; 
h) Comprovante de Residência atualizado; 
i) Número do PIS/PASEP/NIT; 
j) Carteira de vacinação devidamente atualizada com as vacinas de imunização contra a Covid-19; 
k) Declaração de Disponibilidade e Compromisso do Bolsista para realizar as atividades previstas (Anexo I); 
l) Termo de Compromisso de Preceptor do Programa de Residência Médica (Anexo III). 
11.5 A bolsa será ofertada pelo período de até 12 meses. 
11.6 A seleção dos candidatos gera apenas a expectativa de direito à bolsa. 
 
XII. DO CRONOGRAMA. 
12.1 O processo de seleção ocorrerá conforme o cronograma do quadro abaixo: 

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 06 e 07/02/2023 

Homologação das Inscrições 08/02/2023 

Recurso à homologação das Inscrições  Até 09/02/2023 

Reposta aos Recursos e Homologação final das inscrições Até 09/02/2023 

Análise Curricular Até 10/02/2023 

Publicação dos horários das entrevistas Até 13/02/2023 

Entrevistas Até 14/02/2023 

Resultado Preliminar Até 15/02/2023 

Recursos ao Resultado Preliminar Até 16/02/2023 
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Resposta aos Recursos e Resultado Final Até 17/02/2023 

Convocação para apresentação de documentos para formalização 

de Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa 
Até 27 e 28/02/2023 

 
XIII. DISPOSIÇÕES FINAIS. 
13.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das instruções e aceitação das condições deste Processo 
Seletivo Interno, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em 
eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização do processo; 
13.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os comunicados referentes a 
este Processo Seletivo Interno Simplificado no endereço eletrônico: https://cabedelo.pb.gov.br/; 
13.3 A COREME-CABEDELO não se responsabilizará por informações que não estejam vinculadas aos sites citados 
e/ou eventualmente sejam prestadas por telefone ou qualquer outro meio de comunicação não oficial; 
13.4 A análise de currículos e as entrevistas serão realizadas pela Comissão do processo seletivo; 
13.4 Os selecionados estarão sob avaliação continuada, podendo ser substituídos a critério da Coordenação do 
Programa de Residência; 
10.5 As inscrições recebidas após o prazo ou sem a assinatura da chefia imediata ou sem o título mínimo de pós-
graduação (especialização) serão automaticamente indeferidas; 
13.6 A participação de servidor que não atenda aos requisitos deste processo, ainda que detectada 
posteriormente, acarretará a anulação de sua eventual aprovação; 
13.7 Não havendo servidores inscritos ou selecionados para as vagas, a COREME-CABEDELO em conjunto com a 
SESCAB realizará um processo seletivo externo para seleção de médicos preceptores; 
13.8 A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos acarretará cancelamento da inscrição do candidato, 
sua eliminação no respectivo Processo Seletivo Interno Simplificado e anulação de todos os atos inerentes ao 
candidato praticados pela COREME-CABEDELO, ainda que já tenha sido publicado o edital de homologação do 
resultado final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis; 
13.9 Este processo seletivo destina-se ao preenchimento das vagas oferecidas neste momento, não configurando 
ao candidato o direito à ocupação de vagas futuras, ficando reservada à SESCAB a prerrogativa de 
aproveitamento de candidatos aprovados neste certame em futuras necessidades do Programa de Residência; 
13.10 O aprovado terá que atender às exigências especificadas nas atividades constantes da área de atuação 
13.11 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativas à habilitação, 
classificação ou pontuação de candidatos, valendo, para tal fim, a publicação do resultado final e homologação 
no Semanário. 
13.12 Dúvidas e questionamentos sobre este Edital poderão ser dirimidos por Meio do e-mail: 
sescab.coreme@cabedelo.pb.gov.br; 
13.13 As questões omissas neste Edital serão apreciadas e deliberadas pela Comissão do Processo Seletivo 
Interno. 
 

Cabedelo, Pb, 02 de fevereiro de 2023. 
 

                                                                    Murilo Wagner Suassuna de Oliveira 
Secretário Municipal de Saúde de Cabedelo 
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