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PBSAÚDE - Fundação Paraibana
de Gestão em Saúde

PBSAÚDE - FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE

AVISO DE CONVOCAÇÃO
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração, com fundamento no art. 20, do Decreto Estadual nº 40.096, 
de 20 de fevereiro de 2020, convoca os Membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO para 
REUNIÃO ORDINÁRIAno dia 27 de maio de 2021, quinta-feira, às 10h, em primeira convocação 
e 10h15 em segunda convocação, que se realizará de forma não presencial, por meio da plataforma 
google meet, fi cando garantida a possibilidade de que todos(as) os(as) Conselheiros(as) participem à 
distância, para atender à ordem do dia abaixo discriminada.
 ORDEM DO DIA 
1. Abertura. 
2. Exame do Expediente. 
3. Prévia apreciação e aprovação da Portaria nº 001/2021 que regulamenta a Concessão de Bolsas 
Incentivo ao Desenvolvimento Institucional no âmbito da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde.
DOS PROCEDIMENTOS 
1. A presente reunião será em formato não presencial, por meio da plataforma google meetem respeito 
às determinações legais das autoridades governamentais, que recomendam o isolamento e proíbem as 
aglomerações, no sentido de conter a pandemia da Covid-19. 
2. A reunião terá início às 10h do dia 27 de maio de 2021, em primeira convocação, sendo que não 
havendo o número estatutário de participantes, se aguardará até às 10:15hs. A reunião será gravada em 
sua íntegra em áudio e vídeo. 
3. A Secretaria dos Conselhos encaminhará por e-mail e/ou telefone do(a)(s) Conselheiro(a)(s), no dia 
27 de maio de 2021, o link de acesso à reunião. Em caso de necessidade de atualização do e-mail, o(a) 
Conselheiro(a) deverá informar tal situação à Secretaria dos Conselhos com antecedência, sendo certo que 
a Secretaria atenderá ao pedido encaminhando o link da sessão ao novo endereço de e-mail cadastrado. 
4. Para acessar a reunião o(a) Conselheiro(a) deverá identifi car-se a partir do correto preenchimento dos 
dados solicitados pela plataforma de videoconferência em sua tela de entrada. 
5. Durante todo o período de duração da reunião o equipamento do(a) Conselheiro(a) deverá estar com 
a câmera frontal habilitada e desobstruída. Será excluído(a) da sala virtual o(a) Conselheiro(a) que não 
observar tal regra. Os microfones dos (as) Conselheiros(as) fi carão inabilitados durante a reunião, sendo 
apenas habilitados no momento apropriado pela Mesa do Conselho, no caso de oradores previamente 
inscritos. 
6. O ingresso à reunião será restrito aos membros do Conselho de Administração, além de funcionários ou 
prepostos convocados a critério da Mesa do Conselho para a execução de atividades de apoio à reunião. 
A disponibilização de acesso a não integrantes do Conselho de Administração implicará na imediata 
instauração de procedimento ético disciplinar contra o(a) Conselheiro(a) que não observar tal regra. 
7. É de exclusiva responsabilidade dos(as) Conselheiros(as) os custos com equipamento, sinal e conexão, 
assim como em relação à qualidade deles, não fi cando a PB SAUDE responsável por problemas técnicos 
que impossibilitem a participação total ou parcial na reunião. 

João Pessoa, 24 de maio de 2021 
GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS
Presidente do Conselho de Administração
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Secretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia

através de instrumento específi co disponibilizado pela coordenação do curso.
2.5. As atividades assíncronas serão mediadas por professores tutores  que disponibilizarão videoaulas, 
conteúdos em PDF, podcasts, games, atividades e simulados  on-line, além de acompanhamento das 
propostas de redação.
2.6. As atividades síncronas serão realizadas no período noturno, através de  plataformas virtuais, abor-
dando os principais conteúdos abordando os principais conteúdos desenvolvidos pelos estudantes nas 
atividades assíncronas de modo que todas as dúvidas sejam sanadas.
2.7. Na hipótese de vagas disponíveis na Gerência Regional de Educação (GRE), poderão ser remanejadas 
as inscrições de alunos de outra Gerência para participar das aulas do Se  Liga No Enem PB Revisão 
On-line, bem como alunos matriculados em  escolas de outras Gerências com inscrição  excedente 
conforme vagas disponíveis. 
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. Inscrição 
3.1.1. O período de inscrições vai da 10h, do dia 25/05/2021,  às 23h59min, do dia 31/05/2021.
3.2. Requisitos para Inscrição 
a) Estar regularmente matriculado em escola de ensino médio ou ser egresso da rede estadual de ensino.
b) Possuir e informar RG e CPF.
3.3. Dos Procedimentos para Inscrição
3.3.1. O candidato deverá acessar a plataforma Paraíba Educa:  https://paraiba.pb.gov.br/paraibaeduca, 
preencher o formulário de  inscrição, optando por uma das vagas disponíveis na Gerência  Regional de 
Educação (GRE) que sua escola faz parte.
3.3.2. O candidato matriculado regularmente na rede estadual  deverá informar, durante o processo de 
inscrição, o número de  matrícula da 1ª, 2ª ou 3ª série de 2021, emitido através do perfi l do aluno no 
sistema Saber.
3.3.3. O candidato egresso da rede pública da Paraíba deverá  inserir cópia do diploma ou certifi cado de 
conclusão do ensino médio na rede pública.
3.3.4. O candidato deverá inserir cópias (frente e verso) em arquivo único e no formato PDF da Carteira 
de Identidade e CPF. 
4. DAS VAGAS
4.1. Serão oferecidas 4.000 vagas distribuídas por Gerência Regional de Educação, conforme anexo I 
deste edital.
4.2. As vagas serão preenchidas pelos primeiros inscritos após o início das inscrições, cuja data está 
contida no item 3.1.1.
4.3. Caso as vagas de uma Gerência não sejam preenchidas, os alunos de outra GRE poderão ser rema-
nejados, conforme critério de seleção defi nido no item 4.2.
Criar tabela de vagas por perfi l e por gerência

Gerência Regional
Vagas para alunos 

regularmente matriculados
Vagas para egressos

1ª GRE 250 150
2ª GRE 200 100
3ª GRE 250 150
4ª GRE 150 100
5ª GRE 200 100
6ª GRE 200 100
7ª GRE 200 100
8ª GRE 150 100
9ª GRE 150 100
10ª GRE 150 100
11ª GRE 150 100
12ª GRE 150 100
13ª GRE 150 100
14ª GRE 150 100
TOTAIS 2500 1500

TOTAL GERAL 4.000

5. DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO
5.1 O aluno deve se comprometer com as seguintes obrigações: 
a) Manter uma frequência mínima de 70% nas atividades  assíncronas.
b) Manter uma frequência mínima de 50% das atividades síncronas.
c) Enviar o mínimo de uma proposta de redação mensal.
d) Manter o respeito e a ética necessária em ambiente  virtual.
e) Participar dos simulados preparatórios. 
f) Informar o desempenho na redação do Enem 2022. 
g) Informar o resultado no Sisu 2022.
5.2. O aluno perderá o direito a participar do curso:
a) Se for constatada a inobservância do que determina o Edital. 
b) Por apresentar comportamento desrespeitoso com colegas e professores durante o curso.
c) Pela falta de obediência à frequência mínima exigida. 
d) Pela omissão nas atividades programadas para o curso.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das  presentes instruções e na tácita aceitação 
das condições  estabelecidas para o processo, tais como se encontram aqui  defi nidas.
6.2. A inexatidão ou falsidade documental, ainda que  verifi cada(s) posteriormente à realização do pro-
cesso, implicará na eliminação sumária do candidato, sendo declarados nulos de pleno  direito a inscrição 
e todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo  de eventuais sanções de caráter judicial.
6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do  Se Liga No Enem PB, localizada no bloco 
A (Educação) do Centro  Administrativo Estadual.
7. CRONOGRAMA

ITEM                        PERÍODO
Inscrições 25/05 a 31/05/2021

Confi rmações das inscrições 02/06/2021
Entrega de recursos aos candidatos 03/06 a 04/06/2021

Respostas aos recursos 07/06/2021
Resultado fi nal 08/06/2021

Busca de e-mail institucionais e acesso  às salas virtuais 11/06/2021
Início do curso 14/06/2021

CLAUDIO BENEDITO SILVA FURTADO
SECRETÁRIO

EDITAL E AVISO

Nº Nº PROCESSO MATRÍCULA NOME
01 21.006.798-5 914.643-1 DANILO MICAEL LUCENA E CARVALHO
02 21.007.064-1 161.548-3 EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS
03 21.007.063-3 912.839-5 HÉRIKA FABRÍCIA DE MORAIS AIRES DINIZ

                                                          Comissão Estadual de Acumulação de cargos
João Pessoa, 24 de maio de 2021. 

Thiago César Cavalcanti de Miranda Coelho
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
PROGRAMA SE LIGA NO ENEM PB – REVISÃO ONLINE

EDITAL PROGRAMA SE LIGA NO ENEM PBnº015  /2021
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da  Paraíba- SEECT/PB, torna público o 
Edital do Processo Seletivo para o  Programa Se Liga No Enem PB Revisão Online, visando atender 
alunos concluintes e egressos do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino.
2. DO OBJETO
2.1. O Processo Seletivo para o Se Liga No Enem PB Revisão Online tem como objetivo a formação 
de turmas com alunos(as) concluintes e  egressos(as) da rede estadual para o curso de revisão dos 
conteúdos,  habilidades e competências exigidas para o Enem 2021.
2.2. O curso objetiva reforçar e ampliar os conhecimentos dos alunos(as)  concluintes e egressos(as) 
da rede estadual de ensino da Paraíba, que  pretendam concorrer às vagas dos cursos de bacharelado, 
licenciatura ou tecnólogos nas Universidades, por meio  do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, 
utilizando o Sistema de  Seleção Unifi cada – Sisu ou de outros processos seletivos.
2.3. As aulas do curso Se Liga No Enem PB Revisão On-line, para  alunos(as) concluintes e egressos 
da Rede Estadual, ocorrerá em  ambiente virtual, através da plataforma Google Classroom, Youtube e 
Rádio Tabajara Am de segunda feira a sexta-feira, em horário alternativo às aulas regulares, utilizando-se 
de sequência didática com atividades síncronas e assíncronas.
2.4. As orientações para as aulas do curso Se Liga No Enem PB  Revisão On-line estarão disponibili-
zadas na plataforma Paraíba Educa: https://paraiba.pb.gov.br/paraibaeduca. Os alunos selecionados para  
esta modalidade de ensino deverão registrar frequência on-line nas atividades síncronas e assíncronas, 


