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CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 
 

EDITAL N° 16/2022 DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS  

 

 

A Secretária da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, torna 

pública, para o conhecimento dos interessados, a Convocação para a Prova de Títulos para os cargos 

de Especialista em Saúde do Edital de Abertura nº 15/2021, disponibilizado no Diário Oficial do Estado - 

DOE, de 05/11/2021, e do Edital de Abertura nº 19/2021, disponibilizado no DOE, de 23/11/2021. 

 

Os candidatos aprovados na Prova Escrita do cargo de Especialista em Saúde dos Editais de 

Abertura nºs 15 e 19/2021 ficam convocados a enviar os títulos no período de 18/04 a 22/04/2022. 

 

As Listas dos Candidatos Selecionados para a Prova de Títulos estarão disponíveis no site da 

FAURGS http://www.portalfaurgs.com.br/concursos, bem como na Sede da FAURGS, após as 19h do 

dia 14 de abril de 2022. Cabe aos candidatos, sob sua inteira responsabilidade, a consulta às referidas 

listas.  

Os Títulos deverão ser enviados exclusivamente pela internet, juntamente com o Formulário de 

Relação de Títulos (constante no Anexo V dos Editais de Abertura) preenchido, através do site da FAURGS, 

em link específico. 

Conforme subitem 4.4.1 dos Editais de Abertura nºs 15 e 19/2021, a Prova de Títulos de caráter 

classificatório, terá o valor de 30 (trinta) pontos, a serem calculados por meio do somatório dos pontos obtidos 

nos itens descritos na Tabela de Títulos constante nos referidos Editais. 

Para as funções cuja a especialização for pré-requisito, deverão ser entregues dois diplomas (um 

referente ao pré-requisito e outro para pontuação da Prova de Títulos). 

Os candidatos devem observar o ITEM 4.4 – PROVA DE TÍTULOS – DOS EDITAIS DE 

ABERTURA nº 15 e 19/2021 em sua integralidade. 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das divulgações e publicações dos 

procedimentos e dos atos do Concurso. Não serão encaminhados avisos/convocações diretamente aos 

candidatos. 

 

Porto Alegre, 14 de abril de 2022. 
 

Arita Bergmann 
Secretária Estadual da Saúde 
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