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NOTA DE REPÚDIO 

 

Quanto valem “os heróis e heroínas” da pandemia? 

No dia 03 de julho de 2021, o governo do estado da Paraíba divulgou o edital de 

abertura das inscrições para o concurso público na área de Saúde, o qual será 

administrado pela Fundação PB Saúde. 

Há mais de 10 anos, o estado da Paraíba não faz concurso público para profissionais da 

área (o último foi realizado em 2007), logo esse certame deveria sanar minimamente 

uma lacuna expressiva no tocante à composição dos recursos humanos da Saúde.  

Entretanto, deparamo-nos com uma verdadeira ofensa aos que almejavam esse 

concurso: o governador João Azevedo e toda sua gestão pisotearam os/as futuros 

profissionais da Saúde, ofertando salários baixíssimos e um quantitativo ínfimo de 

vagas.  

Com frequência, acompanhamos nas redes oficiais do governo do estado palavras de 

valorização das equipes de saúde, em especial durante este atual momento de 

enfrentamento da pandemia da Covid-19, em que vários profissionais perderam suas 

vidas estando na chamada linha de frente. Mas essa valorização não se concretiza na 

prática, quando, no edital do referido concurso, a gestão estadual oferece salário de 

R$1.500,00. A título de informe e de respaldo na nossa indignação, o governo do Ceará 

(Fundação Saúde) e o de Alagoas (SESAU) também abriram processo seletivo/concurso 

e estão ofertando o salário de R$ 4.200,00 e R$ 2.873,00 respectivamente.  Ou seja, o 
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governo da Paraíba mantém a prática da desvalorização dos/das 

trabalhadores/trabalhadoras os ditos "heróis e heroínas da saúde". 

Desta feita, movidos pela frustação e indignação de tal afronta, o CRESS/PB – gestão 

“Tempos de resistir, tempos de não se calar” (2020-2023) - se une a todos e todas 

profissionais de saúde, não só a categoria de Assistentes Sociais, repudiando tal certame 

e solicita retificação imediata dos salários oferecidos e revisão do quantitativo de vagas 

ofertadas. 

Nada mais que respeito, valorização e condições dignas de trabalho, é isso que todos/as 

profissionais de saúde solicitam em voz uníssona ao senhor Governador da Paraíba! 

 

João Pessoa, 05 de julho de 2021 

 

A Diretoria 

Conselho Regional de Serviço Social 13ª Região – Paraíba 

Gestão “Tempos de resistir, tempos de não se calar” (2020-2023) 

 


