
 
SUPERITENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2020 - SESG/SES-GO 

 

A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, torna pública a presente RETIFICAÇÃO, 

para fins de alteração nos itens 1, 3 e 4 do Edital nº 01/2019 - SESG/SES-GO, conforme 

segue: 

Onde se lê: 

1.1 A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG), por meio da Gerência de 

Projetos Educacionais e Ensino em Saúde, propõe a realização do Curso de Qualificação 

para Auxiliares Administrativos da Saúde, objetivando capacitar 500 (quinhentos) 

profissionais que atuam como auxiliares administrativos lotados nos municípios do Estado de 

Goiás, no âmbito da Atenção Primária à Saúde. A carga horária é de 120 horas, na 

modalidade de Ensino a Distância (EaD).  

Leia-se: 

1.1 A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG), por meio da Gerência de 

Projetos Educacionais e Ensino em Saúde, propõe a realização do Curso de Qualificação para 

Auxiliares Administrativos da Saúde, objetivando capacitar 500 (quinhentos) profissionais 

que atuam como auxiliares administrativos lotados nos municípios do Estado de Goiás, no 

âmbito do SUS. A carga horária é de 120 horas, na modalidade de Ensino a Distância (EaD).  

Onde se lê: 

3.1 Serão ofertadas 500 (quinhentas) vagas, para profissionais que atuam na função de 

Auxiliar Administrativo, preferencialmente para aqueles que atuam na recepção dos serviços 

da Atenção Primária à Saúde.  

3.2 Em caso de vagas remanescentes, estas poderão ser distribuídas para outra região que 

ainda persiste a demanda de profissionais que atuam na função de Auxiliar Administrativo e 

caso não haja essa demanda, serão preenchidas por outros trabalhadores que atuam na área 

administrativa lotados na respectiva Atenção Primária à Saúde.  

Leia-se:  

 3.1 Serão ofertadas 500 (quinhentas) vagas, para profissionais que atuam na função de 

Auxiliar Administrativo, no âmbito do SUS no Estado de Goiás.  

3.2 Em caso de vagas remanescentes de uma determinada região de saúde, estas poderão ser 

distribuídas para outra região que ainda persiste a demanda de profissionais que atuam na 

função de Auxiliar Administrativo.   

Onde se lê: 

4.1 Ser servidor público vinculado ao SUS, que exerça a função de Auxiliar Administrativo, 

preferencialmente que atue na recepção dos serviços da Atenção Primária à Saúde, lotado nos 

municípios do Estado de Goiás.  

Leia-se: 

4.1 Ser profissional com atuação no SUS, que exerça a função de Auxiliar Administrativo, 

lotado nos municípios do Estado de Goiás.  



 
SUPERITENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS 

 

 

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS, aos 27 

dias do mês de janeiro de 2020. 

 

 

 

KELLI COELHO DOS SANTOS 
Superintendente da Escola de Saúde de Goiás 

 SESG 


