
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREF
EN

Edital de abertura 
 

O Prefeito do MUNICÍPIO DE E
CALDAS, SAMUEL DUTRA JÚNIO
suas atribuições legais, estabelece n
realização de Processo Selet
Simplificado para AGENTE COMU
SAÚDE e AGENTE DE CO
ENDEMIAS, para contratação de 
atender às necessidades de 
interesse público da Administração M
termos das disposições co
referentes ao assunto, em consonânc
Federal nº 11.350, de 05/10/2006 (
Lei Federal nº 12.994, de 17/0
Federal nº 13.342, de 03/10/2016, 
nº 13.595, de 05/01/2018 e Lei 
13.708, de 14/08/2018) e legislaç
(em especial com a Lei Orgânica M
nº 748, de 20/02/2003, e sua
vigentes, que dispõe sobre o Plano
dos Servidores Municipais; Lei Co
nº 044, de 22/11/2017, que disp
Estatuto dos Servidores Públicos d
de Engenheiro Caldas; e Decreto
30/03/2021, que dispõe sobre a reg
do art. 9º da Lei nº 748, de 20/02/200
dispõe este Edital. 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O Processo Seletivo Público Sim
regido por este Edital, por seu
eventuais retificações, e será org
empresa EXAME AUDITOR
CONSULTORES LTDA - EPP, s
do Contorno, nº 3731, 3º anda
Lucas, CEP 30110-017, Bel
Minas Gerais, inscrita no CNP
04.976.094/0001-90, no municí
Horizonte sob o nº 172.309/
CRA/MG sob o nº PJ-2754 – T
3225-7833 – 
concursos@exameconsultores.co
Horário de expediente, exceto a
domingos e feriados: 8h30 às 1
18h. 

2. A Contratação da empres
AUDITORES & CONSULTORES
foi realizada em 18/03/2021, 
Processo Licitatório nº 019/202
nº 007/2021. 

3. A PREFEITURA MUNIC
ENGENHEIRO CALDAS está se
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ENGENHEIRO 
OR, no uso de 
normas para a 
tivo Público 

UNITÁRIO DE 
OMBATE A 
 pessoal para 
 excepcional 
 Municipal, nos  
onstitucionais 
cia com a Lei 
(alterada pela 
06/2014, Lei 
 Lei Federal 
 Federal nº 
ção municipal 
Municipal; Lei 
as alterações 
no de Cargos 
Complementar 

põe sobre o 
 do Município 
to nº 039, de 
gulamentação 
003), conforme 

mplificado será 
eus anexos e 
ganizado pela 
RES  & 
sediada à Av. 

ar, Bairro São 
lo Horizonte, 
PJ sob o nº 
ípio de Belo 
/001-5 e no 
Telefone: (31) 

E-mail: 
om.br - 
 aos sábados, 
12h e 13h às 

resa EXAME 
S LTDA - EPP 
, através de 
21 – Dispensa 

ICIPAL DE 
sediada à Rua 

Joaquim Manoel Rib
35130-000, Engenhe
inscrita no CNPJ sob
– Telefone: (33) 3
expediente, exceto a
feriados: 8h às 11h e

4. Toda menção a horá
referência o horário
Brasília-DF. 

5. O prazo de validad
Seletivo Público Sim
anos, contados da d
resultado final, prorro
por igual período, m
Prefeito Municipal. 

6. A fiscalização e 
Processo Seletivo 
caberão à Comissão
Prefeito Municipal, 
091/GABIN-PMEC/20

7. A publicidade deste E
retificações, e do a
resultado final, da
cumulativamente, po
quadro de aviso
MUNICIPAL DE ENG
endereço eletrônico 
- www.exameconsult
impressa (Diário Ofi
Minas Gerais” e Jor
da região/município 
Os demais atos refe
Seletivo Público Simp
no quadro de av
MUNICIPAL DE ENG
endereço eletrônico 
- www.exameconsulto

8. Integram o presen
anexos: 

a) ANEXO I – Car
vencimento, nº 
jornada de traba
taxa de inscrição;

b) ANEXO II - Ta
Distribuição das V
do AGENTE COM
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ibeiro, nº 28, Centro, CEP 
heiro Caldas, Minas Gerais, 
ob o nº 18.080.655/0001-82 
3234-1185 – Horário de 
 aos sábados, domingos e 
 e 13h às 16h. 

rário neste Edital terá como 
rio oficial da cidade de 

de do presente Processo 
implificado é de 02 (dois) 
 data da homologação do 

rrogável por uma única vez, 
mediante ato motivado do 

 o acompanhamento do 
o Público Simplificado 

ão Especial, nomeada pelo 
, através da Portaria nº 
/2021. 

e Edital, bem como de suas 
 ato de homologação do 
dar-se-á, no mínimo e 
por meio da afixação no 
isos da PREFEITURA 
NGENHEIRO CALDAS, no 
o da empresa organizadora 
ultores.com.br e em mídia 
ficial do Estado – “Jornal 

ornal de grande circulação 
o – “Diário do Rio Doce”).  
eferentes a este Processo 
mplificado serão publicados 
avisos da PREFEITURA 
GENHEIRO CALDAS e no 

o da empresa organizadora 
ltores.com.br. 

ente Edital os seguintes 

argos / Funções Públicas, 
nº de vagas, requisitos, 

alho semanal e valor da 
; 

Tabela de abrangência / 
s Vagas - Áreas de atuação 

MUNITÁRIO DE SAÚDE; 
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c) ANEXO III - Atribuições d
Funções Públicas; 

d) ANEXO IV - Modelo de reque
isenção do pagamento d
inscrição; 

e) ANEXO V - Modelo de procur

f) ANEXO VI - Modelo de for
recurso; 

g) ANEXO VII - Programa de p
questões de múltipla escolha;

h) ANEXO VIII - Cronograma 
Seletivo Público Simplificado.

II - DO REGIME JURÍDICO, DO REGIME PRE
DO LOCAL DE TRABALHO 

1. Regime Jurídico: Estatutário, no
legislação municipal (Lei Comp
044, de 22/11/2017, que disp
Estatuto dos Servidores P
Município de Engenheiro Calda

2. Regime Previdenciário: Regim
Previdência Social – RGPS, 
autarquia federal denominada 
Nacional do Seguro Social – INSS

3. Local de Trabalho: no âmbito 
Único de Saúde - SUS, med
direto com o Município de Engen
em todo território do município (z
e rural), sendo que os candidato
Função Pública de AGENTE CO
DE SAÚDE atuarão em área
tabela de abrangência / distribuiçã
especificadas neste Edital, e os c
Cargo / Função Pública de A
COMBATE A ENDEMIAS ser
conforme classificação e necessi
centro de controle. 

III – DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA 

1. O candidato aprovado no Proce
Público Simplificado de que trat
será contratado se atendidas 
exigências: 

a) Ter nacionalidade brasileira;
nacionalidade portuguesa, es
pelo estatuto de igual
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dos Cargos / 

uerimento para 
da taxa de 

uração; 

formulário para 

 prova para as 
a; 

a do Processo 
. 

EVIDENCIÁRIO E 

nos termos da 
plementar nº 
põe sobre o 
Públicos do 
as). 

me Geral de 
 gerido pela 

a de Instituto 
SS. 

to do Sistema 
diante vínculo 

enheiro Caldas, 
 (zonas urbana 
tos ao Cargo / 
OMUNITÁRIO 

eas, conforme 
ição das vagas, 

candidatos ao 
AGENTE DE 

erão alocados 
sidade de cada 

cesso Seletivo 
rata este Edital 
 as seguintes 

a; no caso de 
estar amparado 
aldade entre 

brasileiros e 
reconhecimento 
políticos, na form
do Decreto F
18/04/1972 e ar
inciso I da Con
Federativa do B

b) Estar em pleno e
civis e políticos. 

c) Estar quite com 
para os candidato

d) Estar quite com 
Militar, para o
masculino. 

e) Estar com o C
Receita Federal; 

f) Possuir os req
exercício das a
Função Pública. 

g) Possuir idade m
anos, no ato da c

h) Não possuir vínc
ou entidade da A
impossibilite ac
empregos e fu
casos contidos n
inc. XVI, do art. 
República Feder
inclusive no 
compatibilidade d

i) Não ser aposen
estar em ida
compulsória (75 
proventos de ap
dos artigos 40, 4
da República F
1988 (ressalvado
a acumulação 
remuneração d
funções, cargos
comissão decla
nomeação e exon

j) Gozar de sa
compatíveis com
desempenhadas 
Função Pública, 
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e portugueses, com 
o do gozo dos direitos 
rma do disposto no art. 13 
Federal nº 70.436, de 
art. 12, § 1º c/c art. 37, 
onstituição da República 
Brasil de 1988. 

 exercício de seus direitos 
 

m as obrigações eleitorais, 
atos de ambos os sexos. 

 as obrigações do Serviço 
os candidatos do sexo 

CPF regularizado junto à 
 

quisitos exigidos para o 
 atribuições do Cargo / 

 

mínima de 18 (dezoito) 
contratação. 

ínculo com qualquer órgão 
 Administração Pública que 
acumulação de cargos, 
funções, ressalvados os 
 nas alíneas “a”, “b” e “c”, 
rt. 37, da Constituição da 
erativa do Brasil de 1988, 
 que concerne à 
 de horários; 

entado por invalidez, não 
dade de aposentadoria 
5 anos ou mais) ou receber 
aposentadoria decorrentes 
 42 e 142, da Constituição 
Federativa do Brasil de 

dos os casos que permitam 
 dos proventos com a 
de cargos, empregos, 

os eletivos e cargos em 
larados em lei de livre 
oneração); 

saúde física e mental 
m as atividades a serem 
s no exercício do Cargo / 
, apurada por profissional 
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ou junta médica devidamen
pela PREFEITURA MUN
ENGENHEIRO CALDAS. 

IV – DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO D
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

1. Considerando os princípios 
estabelecidos na Constituição d
Federativa do Brasil de 1988, o
baixa renda, que seja capaz d
insuficiência de recursos financeir
de limitações de ordem financeira,
não possa arcar com o pagamen
inscrição sem que comprometa
próprio e de sua família, poder
isenção do pagamento da taxa de i

2. O pedido de isenção do pagamen
inscrição deverá ser real
INTERNET”, através do endere
www.exameconsultores.com.br, 
horário estabelecidos no CRONO
PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO.  

3. A isenção deverá ser solicitada 
seguintes formas: 

I. candidatos inscritos no Ca
para Programas Sociais 
Federal – CadÚnico e forem
família de baixa renda, deve
seu Número de Identificação
atribuído pelo Cadastro 
Programas Sociais do Gove
CadÚnico, de que trata o De
n° 6.135, de 26 de junho d
situação válida (a entidade 
do certame repassará 
informados ao órgão gestor d
para a verificação da ver
informações prestadas pelo c
deverão coincidir integralme
dados registrados, uma ve
haverá alteração nos dado
referentes a essa solicitação).

II. candidatos desempregado
informar que estão diante d
situações, cumulativamente: 

a) não possuir vínculo 
vigente registrado em 
Trabalho e Previdência So
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ente designada 
NICIPAL DE 

 DE ISENÇÃO DO 

fundamentais 
 da República 
 o candidato de 
 de comprovar 
eiros, em razão 
ra, e desde que 
nto da taxa de 
ta o sustento 
erá requerer a 
 inscrição. 

ento da taxa de 
alizado “VIA 
reço eletrônico 
, em dia e 

OGRAMA DO 
PÚBLICO 

a por uma das 

adastro Único 
 do Governo 
m membros de 
verão informar 
o Social (NIS), 
 Único para 
erno Federal - 
ecreto Federal 
 de 2007, em 
e organizadora 
 os dados 
r do CadÚnico, 
eracidade das 
 candidato, que 
ente com os 

vez que não 
dos cadastrais 
o). 

dos, deverão 
 das seguintes 
 

 empregatício 
 Carteira de 

Social (CTPS); 

b) não possuir v
poder público
estadual ou fe

c) não possuir c
serviços vige
nos âmbitos 
federal; 

d) não auferir 
proveniente 
reconhecida c

III. candidatos hipo
possuem condiçõ
com a taxa de in
seu próprio sust
deverão informar

3.1 Para comprovar a s
IV, subitem 3-I, 
apresentar os seguin

a) requerimento pr
constante do ne
preenchido e ass

b) cédula de iden
outro documento
legal; 

c) Comprovante d
Cadastro Único p
do Governo Fe
(https://aplicacoe
a_cidadao/index.
Municipal de Ass

d) Comprovante de
água, luz, tele
declaração de re
reconhecida em 
que reside na áre
vai atuar, antes d
(somente para o
de AGENTE COM

3.2 Para comprovar a s
IV, subitem 3-II,
apresentar os seguin

a) requerimento pr
constante nest
preenchido e ass

1/2021 
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r vínculo estatutário com o 
ico nos âmbitos municipal, 
 federal; 

r contrato de prestação de 
ente com o poder público 
s municipal, estadual ou 

r qualquer tipo de renda 
 de atividade legalmente 
 como autônoma. 

ipossuficientes (que não 
ições financeiras para arcar 
 inscrição sem prejuízo de 
stento ou de sua família), 
ar essa condição. 

 situação prevista no item 
, o candidato deverá 
intes documentos: 

próprio, conforme modelo 
este edital, devidamente 

ssinado; 

entidade (frente/verso) ou 
nto equivalente, de valor 

de Cadastramento no 
 para os Programas Sociais 
Federal, emitido no site: 
es.mds.gov.br/sagi/consult
x.php) ou pela Secretaria 
ssistência Social; 

de endereço (contas de 
elefone ou internet; ou 
residência com assinatura 

m cartório), demonstrando 
rea da comunidade em que 
 da publicação deste edital 

 o Cargo / Função Pública 
MUNITÁRIO DE SAÚDE). 

 situação prevista no item 
, o candidato deverá 

intes documentos: 

próprio, conforme modelo 
ste edital, devidamente 
ssinado; 
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b) Carteira de Trabalho e Previ
(CTPS) contendo as 
identificação do trabalhador 
contrato de trabalho, inclusiv
página em branco logo ap
página na qual conste o últim
trabalho; ou do seguro desem
que esteja válido no momen
ou da publicação do ato que
se ex-servidor público 
Administração Pública p
estatutário; 

c) Comprovante de endereço
água, luz, telefone ou 
declaração de residência co
reconhecida em cartório), d
que reside na área da comun
vai atuar, antes da publicaçã
(somente para o Cargo / Fu
de AGENTE COMUNITÁRIO 

3.3 Para comprovar a situação prev
IV, subitem 3-III, o candi
apresentar os seguintes documen

a) requerimento próprio, confo
constante neste edital, 
preenchido e assinado; 

b) cédula de identidade (fren
outro documento equivalen
legal; 

c) Comprovante de endereço
água, luz, telefone ou 
declaração de residência co
reconhecida em cartório), d
que reside na área da comun
vai atuar, antes da publicaçã
(somente para o Cargo / Fu
de AGENTE COMUNITÁRIO 

4. Os documentos conforme in
subitens 3.1 a 3.3 do item IV,
escaneados e enviados, via up
com tamanho máximo de 5MB
seguintes extensões: JPG, JPE
PDF. O candidato deverá fazê-
sua área restrita, denominada 
CANDIDATO”, localizada no
eletrônico www.exameconsu
informando “CPF” e “SENHA” ca
momento da inscrição e, em “H
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vidência Social 
páginas de 

or e do último 
sive a primeira 
após a última 
imo contrato de 
mprego (desde 
ento do envio); 
ue o exonerou, 

vinculado à 
pelo regime 

o (contas de 
 internet; ou 
com assinatura 

demonstrando 
nidade em que 
ão deste edital 

Função Pública 
O DE SAÚDE. 

revista no item 
didato deverá 
entos: 

forme modelo 
 devidamente 

ente/verso) ou 
ente, de valor 

o (contas de 
 internet; ou 
com assinatura 

demonstrando 
nidade em que 
ão deste edital 

Função Pública 
O DE SAÚDE. 

instrução nos 
, deverão ser 

upload, legível, 
MB e com as 
PEG, BMP ou 

-lo acessando 
a “ÁREA DO 
no endereço 

sultores.com.br, 
cadastrados no 
Histórico das 

Inscrições”, na colu
link “Envio de Docum

5. Compete ao candida
conferir em sua área
devidamente gravado

6. Não será aceita, e
entrega de versão im
bem como o seu enc

7. As informações pre
responsabilidade 
RESPONDERÁ CIV
pelo teor das afirmati

8. Não será concedida 
taxa de inscrição ao c

a) deixar de sol
ISENÇÃO nos 
edital; 

b) omitir informa
inverídicas; 

c) fraudar e/ou falsif

d) não informar, qua
de Identificação S
ou informá-lo 
excluído, com re
cadastrado ou de

e) não enviar os do
do prazo estabele
DO PROCESSO
SIMPLIFICADO. 

9. Cada candidato 
individualmente sua d

10. A declaração falsa 
isenção do pagame
determinará o cance
anulação de todos o
em qualquer época, s
civis e penais ca
afirmativas, assegur
ampla defesa, confo
inciso LV da Con
Federativa do Brasil d

11. O simples preen
necessários para o
pagamento da taxa 

1/2021 
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luna “Situação”, clicar no 
umentos”. 

ato, após realizar o upload, 
ea restrita, se o arquivo foi 
do e/ou não foi corrompido. 

 em hipótese alguma, a 
 impressa dos documentos, 
caminhamento via e-mail. 

restadas serão de inteira 
do candidato, QUE 

IVIL E CRIMINALMENTE 
tivas que fizer. 

a isenção do pagamento da 
o candidato que: 

olicitar o PEDIDO DE 
 termos previstos neste 

ações e/ou torná-las 

sificar documento; 

uando for o caso, o Número 
 Social (NIS) corretamente 

 nas situações inválido, 
renda fora do perfil, não 

de outra pessoa; 

ocumentos exigidos dentro 
elecido no CRONOGRAMA 
O SELETIVO PÚBLICO 
 

 deverá encaminhar 
 documentação. 

a de dados para fins de 
ento da taxa de inscrição 

celamento da inscrição e a 
 os atos dela decorrentes, 
, sem prejuízo das sanções 
cabíveis pelo teor das 
urado o contraditório e a 
forme disposto no art. 5º, 
onstituição da República 
il de 1988. 

enchimento dos dados 
o pedido de isenção do 

a de inscrição não garante 
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ao interessado a referida isen
estará sujeita à análise e de
solicitação por parte dos organiza

12. O envio da documentação exigida
de isenção do pagamento da taxa
é de responsabilidade exclusiva 
A EXAME AUDITORES & CON
LTDA - EPP não se respon
qualquer tipo de problema qu
chegada dessa documentação a
seja por motivo de ordem 
computadores, falhas de com
congestionamento das linhas de c
Ressalta-se que tal disposição s
se as falhas ocorridas não
responsabilidade dos organizador

13. Não serão aceitos, após o períod
de isenção do pagamento 
inscrição, acréscimos de doc
alterações das informações presta

14. A partir do primeiro dia após o
prazo para envio dos documento
a documentação respectiva seja
recebida, dar-se-á a análise 
apresentados, cujo resultado esta
para o candidato na data est
CRONOGRAMA DO PROCESS
PÚBLICO SIMPLIFICADO. 

15. O resultado consistirá de listagem
já analisados, da qual constará 
candidatos por ordem alfabética,
inscrição, o Cargo / Função
informação sobre deferim
indeferimento. 

16. Os candidatos que tiverem seu
isenção deferidos terão sua
efetivadas automaticamente n
Seletivo Público Simplificado. 

17. Os candidatos que tiverem seu
isenção indeferidos e que 
interesse em participar do Proce
Público Simplificado deverão im
(segunda) via do boleto bancário
pagamento do valor de inscriçã
estabelecida no CRONOGR
PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO. 
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enção, a qual 
eferimento da 

zadores. 

ida para pedido 
xa de inscrição 

a do candidato. 
ONSULTORES 
onsabiliza por 
que impeça a 
 a seu destino, 
 técnica dos 
municação ou 
e comunicação. 
 só será válida 
ão forem de 
ores. 

do para pedido 
da taxa de 

ocumentos ou 
stadas. 

 o término do 
tos, e conforme 
ja efetivamente 
 dos pedidos 
stará disponível 
stabelecida no 
SO SELETIVO 

em dos pedidos 
rá o nome dos 
a, o número de 
ão Pública, a 

imento ou 

us pedidos de 
as inscrições 
no Processo 

us pedidos de 
e mantiverem 
cesso Seletivo 
imprimir a 2ª 
rio e efetuar o 

ção até a data 
GRAMA DO 

PÚBLICO 

V – DAS INSCRIÇÕES 

1. As inscrições deve
INTERNET, através 
www.exameconsultor
horário estabelecidos
PROCESSO SE
SIMPLIFICADO, não
período estabelecido

2. A taxa de inscrição 
favor da PREFEIT
ENGENHEIRO CALD
bancário, até a 
CRONOGRAMA DO
PÚBLICO SIMPLIF
horário de atendim
financeiras de cada in

3. Caso o vencimen
bancário recaia em
feriado, o pagamento
o dia útil imediatamen

4. O boleto bancário s
requerente e deve
impressora a laser 
possibilitar a correta
dados e do código 
pago no prazo nele
desse documento em
é de exclusiva respon

5. Durante o período de
via do boleto bancá
endereço 
www.exameconsultor
indisponível a partir d
data determinada par

6. A EXAME AUDITOR
LTDA - EPP não
solicitação de insc
recebida por motivo
computadores, falh
congestionamento da
bem como outros fa
que impossibilitem a
Ressalta-se que tal 
se as falhas oco
responsabilidade dos

7. A prestação de 
candidato ou seu 
inscrição, bem com

1/2021 

Organização: 
 

 

verão ser realizadas VIA 
s do endereço eletrônico 

tores.com.br, em período e 
os no CRONOGRAMA DO 
SELETIVO PÚBLICO 
ão sendo aceitos fora do 
o. 

 deverá ser recolhida em 
ITURA MUNICIPAL DE 
LDAS, por meio de boleto 
 data estabelecida no 
O PROCESSO SELETIVO 
IFICADO, observado o 

imento e das transações 
 instituição bancária. 

nto indicado no boleto 
em sábado, domingo ou 
to poderá ser efetuado até 
ente seguinte. 

 será emitido em nome do 
verá ser impresso em 
r ou jato de tinta, para 
ta impressão e leitura dos 
o de barras, e deverá ser 
le indicado.  A impressão 
m outro tipo de impressora 
onsabilidade do candidato. 

de inscrição, a 2ª (segunda) 
cário poderá ser obtida no 

eletrônico 
tores.com.br, ficando 
r do primeiro dia útil após a 
ara pagamento. 

ORES & CONSULTORES 
o se responsabiliza por 

scrição via Internet não 
vos de ordem técnica dos 
alhas de comunicação, 
das linhas de comunicação, 
 fatores de ordem técnica 
 a transferência de dados. 
l disposição só será válida 
corridas não forem de 
os organizadores. 

 informação falsa, pelo 
 procurador, quando da 
omo a apresentação de 
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documentos falsos, poderá 
cancelamento da inscrição e a 
todos os atos decorrentes, e
época, assegurado o contraditó
defesa, conforme disposto no a
LV da Constituição da Repúblic
do Brasil de 1988. Se o c
aprovado e o ato perpetrado fo
após a homologação do R
Processo Seletivo Público simplif
à Administração Pública a ins
Processo Administrativo ob
anulação dos atos. 

8. O candidato, ao realizar su
também manifesta ciência 
possibilidade de divulgação de se
listagens e resultados no decorre
tais como aqueles relativos ao n
nascimento, notas e desempenho
ser portador de deficiência (se 
entre outros, tendo em vista
informações são essenciais 
cumprimento da publicidade 
atinentes ao Processo Sele
Simplificado. Não caberão 
posteriores nesse sentido, fica
também os candidatos de que, p
tais informações poderão ser en
rede mundial de computadores 
mecanismos de busca atualmente

9. Para imprimir o COMPRO
INSCRIÇÃO o candidato dever
endereço eletrônico da empresa 
- www.exameconsultores.com.br
da seguinte forma: 

a) Acessar a área restrita, 
“ÁREA DO CANDIDATO”, l
centro da tela principal d
eletrônico da empresa 
informando “CPF” e 
cadastrados no momento da i

b) Será aberta a “ÁREA DO C
Logo abaixo você tem a áre
de Inscrições”; Selecio
Informações” na coluna “
Pagamento”; 

c) Clicar na opção 
COMPROVANTE DE INSCRI
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 acarretar o 
a anulação de 

em qualquer 
itório e ampla 
art. 5º, inciso 

lica Federativa 
candidato for 
or descoberto 

Resultado do 
ificado, caberá 

nstauração de 
bjetivando a 

sua inscrição, 
 quanto à 
seus dados em 
rer do certame, 
 nome, data de 
ho nas provas, 
e for o caso), 
ta que essas 
 para o fiel 
e dos atos 
etivo Público 

 reclamações 
icando cientes 
 possivelmente, 
encontradas na 
s por meio dos 
nte existentes. 

OVANTE DE 
erá acessar o 
a organizadora 

.br e proceder 

, denominada 
, localizada ao 
 do endereço 

organizadora, 
e “SENHA” 
a inscrição; 

CANDIDATO”. 
rea “Histórico 

cionar “Mais 
“Situação de 

“IMPRIMIR 
RIÇÃO”.  

10. A divulgação do 
Inscrições e dos 
ocorrerá em data, loc
no CRONOGRAM
SELETIVO PÚBLICO

11. O Manual do Can
programático, su
cronograma do Pro
Simplificado e o
disponível para o ca
MUNICIPAL DE EN
também no 
www.exameconsultor

VI – OUTRAS INFORMAÇÕES S

1. A inscrição do 
conhecimento e a tác
e condições estabe
relação às quais
desconhecimento. 

2. Para efetuar a insc
número de Cadastro
do candidato. 

3. Terá a sua inscri
automaticamente e
Seletivo Público Sim
usar o CPF de terc
inscrição.  

4. É vedada a transferê
de taxa para ter
transferência da inscr

5. Não serão recebidas
fac-símile, correio e
extemporânea. 

6. Caso o candidato se 
Cargo / Função Públ
quanto aos horários 
por apenas um deles

7. Após o pagamento d
será permitida altera
Função Pública / M
houver exclusão do 
Microárea para o 
inscreveu. 

1/2021 
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 Mapa Estatístico de 
 Candidatos Inscritos 

ocal e horário estabelecidos 
MA DO PROCESSO 
O SIMPLIFICADO. 

ndidato (Edital, conteúdo 
sugestão bibliográfica, 
rocesso Seletivo Público 
outros anexos) estará 
andidato na PREFEITURA 
NGENHEIRO CALDAS e 

endereço eletrônico 
tores.com.br. 

 SOBRE AS INSCRIÇÕES 

candidato implicará o 
tácita aceitação das normas 
elecidas neste Edital, em 
is não poderá alegar 

crição, é imprescindível o 
ro de Pessoa Física (CPF) 

crição cancelada e será 
eliminado do Processo 

implificado o candidato que 
rceiro para realizar a sua 

rência do valor pago a título 
erceiros, assim como a 
crição para outrem.  

as inscrições por via postal, 
eletrônico, condicional ou 

e inscreva para mais de um 
blica, havendo coincidência 
s de provas, deverá optar 

es. 

 da taxa de inscrição, não 
ração ou troca de Cargo / 
Microárea, exceto quando 

o Cargo / Função Pública / 
o qual o candidato se 
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8. A identificação do pagamento oc
máximo de 03 (três) dias ú
efetivação do pagamento da taxa

9. O candidato poderá acompanhar 
de sua inscrição, acessando sua
denominada “ÁREA DO C
localizada no endereço eletrônico
organizadora 
www.exameconsultores.com.br, 
“CPF” e “SENHA” cadastrados 
da inscrição. 

10. Será permitida a inscrição do c
estiver cursando a escolarid
exigida como requisito para o Ca
Pública, entretanto, caso seja c
candidato deverá apresentar 
contratação o comprovante de
legal para o exercício do Car
Pública (diploma registrado ou d
atestado ou certificado de conclu
emitido pela instituição de ensin
identidade profissional, registro 
fiscalização do exercício 
competente), bem como com
experiência mínima exigida para
das atribuições do Cargo / Funçã
for o caso), sem o qual não t
Contratação, além de ser e
presente Processo Seletiv
Simplificado. 

VII – DA RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇ

1. A taxa de inscrição, uma vez pa
será devolvida nos seguintes caso

a) pagamento da taxa de i
duplicidade; 

b) alteração da data de rea
provas; 

c) adiamento ou suspensão ou c
do Processo Seletivo Público

d) exclusão de algum Cargo / Fu
oferecido, inclusive exclusão
determinada área de atuação
COMUNITÁRIO DE SAÚDE; 

e) outras situações 
independente de culpa o
Organizadores. 
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ocorre no prazo 
úteis após a 
a. 

ar o andamento 
a área restrita, 
CANDIDATO”, 

ico da empresa 
- 

, informando 
s no momento 

 candidato que 
ridade mínima 
Cargo / Função 
 convocado, o 
r no ato da 
e capacitação 

argo / Função 
 declaração ou 
lusão do curso 
ino, carteira de 
o no órgão de 
 profissional 
mprovação da 
ara o exercício 
ção Pública, se 
 terá direito à 
eliminado do 

tivo Público 

ÇÃO 

paga, somente 
sos: 

inscrição em 

realização das 

u cancelamento 
o Simplificado; 

Função Pública 
ão de vaga de 
ão do AGENTE 

 

inesperadas, 
ou dolo dos 

2. No caso da hipótese
item VII-1, o candi
Restituição da Taxa
(dez) dias após o tér

3. No caso das hipóte
“b”, “c”, “d” e “e” d
deverá requerer a 
Inscrição em até 30 
de publicação do ato 

4. O Formulário de R
Inscrição será dispon
sua área restrita, d
CANDIDATO”, loc
eletrônico da em
www.exameconsultor
(três) dias úteis apó
ato respectivo e ficará
30 (trinta) dias a con
do ato respectivo. 

5. Para o candidato ace
deverá informar o
cadastrados no mom

6. A restituição da t
processada nos 2
seguintes ao término
de depósito bancá
indicada no resp
Restituição da Taxa 
os valores serão co
pelo Índice Nacional 
(INPC), referente ao
entre a data da solici
e a data da efetiva de

7. Uma vez solicitada 
inscrição, o candidato
excluído do Proc
Simplificado, exce
pagamento da ta
duplicidade. 

VIII – DA PROVA OBJETIVA DE

1. A Prova Objetiva d
caráter eliminatório 
aplicada a todos os c
máxima de 03 (três) 

2. A empresa organizad
Público Simplificado 
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se prevista na letra “a” do 
didato deverá requerer a 
a de Inscrição em até 10 

érmino das inscrições. 

teses previstas nas letras 
do item VII-1, o candidato 

 Restituição da Taxa de 
0 (trinta) dias após a data 
to respectivo. 

 Restituição da Taxa de 
onibilizado ao candidato em 

denominada “ÁREA DO 
ocalizada no endereço 
mpresa organizadora - 

tores.com.br, em até 03 
pós a data de publicação do 
ará disponível pelo prazo de 
ontar da data de publicação 

cessar sua área restrita, ele 
o “CPF” e “SENHA” 

mento da inscrição. 

taxa de inscrição será 
20 (vinte) dias úteis 

o do prazo fixado, por meio 
cário na conta corrente 
spectivo Formulário de 
a de Inscrição, sendo que 
corrigidos monetariamente 
l de Preços ao Consumidor 
ao período compreendido 
icitação feita pelo candidato 
devolução. 

a a restituição da taxa de 
ato estará automaticamente 
ocesso Seletivo Público 
ceto quando ocorrer 
taxa de inscrição em 

E MÚLTIPLA ESCOLHA 

 de Múltipla Escolha, de 
 e classificatório, será 

s candidatos e terá duração 
) horas. 

adora do Processo Seletivo 
 manterá um marcador de 
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tempo em cada sala de provas
acompanhamento pelos candidato

3. Cada questão da prova objetiva
escolha comporta apenas um
correta dentre 04 (quatro) 
oferecidas (A, B, C ou D). 

4. A Prova Objetiva de Múltipla E
100 (cem) pontos e será 
candidato que obtiver, no m
(cinquenta por cento) do total de

IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIV
ESCOLHA 

1. A Prova Objetiva de Múltipla 
realizada em local, data 
estabelecidos no CRONOG
PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO. 

2. Caso o número de candidatos ins
a oferta de locais (espaço físico
nos estabelecimentos de ensino
do município, os organizadores r
direito de modificar a data e/ou
realização das provas e, eventua
capacidade das unidades escolar
for suficiente para alocar todos o
Processo Seletivo Público Simpl
também realizadas nos 
circunvizinhos a este, que a
estrutura física funcional, atend
às necessidades do processo de
assumindo, entretanto, 
responsabilidade quanto ao tra
alojamento desses candidatos. 

3. A divulgação do Local de Re
Prova Objetiva de Múltip
(Distribuição de Candidatos 
Prova) e confirmação de dat
ocorrerá em data e horário esta
CRONOGRAMA DO PROCESS
PÚBLICO SIMPLIFICADO. 

4. Será disponibilizado também aos
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO
informação sobre local, data e
prova, e ocorrerá em data
estabelecidos no CRONOG
PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO. 
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s para fins de 
atos. 

iva de múltipla 
uma resposta 
 alternativas 

Escolha valerá 
 aprovado o 
mínimo, 50% 

 de pontos. 

VA DE MÚLTIPLA 

 Escolha será 
 e horário 
GRAMA DO 

PÚBLICO 

nscritos exceda 
ico) adequados 
ino disponíveis 
 reservam-se o 
u horário para 

tualmente, se a 
lares deste não 
 os inscritos do 

lificado, serão 
 municípios 

apresentarem 
ndendo, assim, 
e seleção, não 

qualquer 
transporte e/ou 

Realização da 
ipla Escolha 
 / Locais de 
ata e horário, 
tabelecidos no 
SO SELETIVO 

os candidatos o 
O, contendo 

 e horário de 
ta e horário 
GRAMA DO 

PÚBLICO 

5. Para imprimir o CAR
o candidato deverá a
denominada “ÁRE
localizada no endere
organizadora 
www.exameconsultor
“CPF” e “SENHA” c
da inscrição. 

6. O CARTÃO DE CO
solicitado também pe
PREFEITURA MUNIC
CALDAS, em períod
no CRONOGRAM
SELETIVO PÚBLICO

7. Os portões de acess
da Prova Objetiva d
fechados pontualme
para realização das m

8. O candidato deverá 
provas 60 (sessen
horário fixado para o
de acesso aos locais
considerado o horári
CARTÃO DE C
esferográfica transp
cédula oficial de 
documento equivale
autenticada, (com 
sendo aceitos protoc
caso de perda, furto
deverá apresentar b
pela autoridade polici

9. Serão considerad
identidade: carteir
Ministérios Militares
Segurança Pública 
Bombeiros Militares; 
órgãos fiscalizadores
(Ordens, Conselh
brasileiro (ainda 
reservista, carteiras 
Público e da Magistr
expedidas por órgã
federal, valem como
trabalho, carteira n
(somente o modelo n
o período de validade

10. Não serão aceitos
identidade: certidõe

1/2021 
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RTÃO DE CONVOCAÇÃO 
 acessar sua área restrita, 
EA DO CANDIDATO”, 
reço eletrônico da empresa 

- 
tores.com.br, informando 

cadastrados no momento 

ONVOCAÇÃO poderá ser 
pelo candidato na Sede da 
ICIPAL DE ENGENHEIRO 

odo e horário estabelecidos 
MA DO PROCESSO 
O SIMPLIFICADO. 

sso aos locais de aplicação 
 de Múltipla Escolha serão 
ente no horário divulgado 
 mesmas. 

á comparecer ao local das 
enta) minutos antes do 
 o fechamento dos portões 
is de aplicação das provas, 

ário de Brasília, munido do 
CONVOCAÇÃO, caneta 
sparente azul ou preta, 
e identidade ou outro 
alente, original ou cópia 
 foto e assinatura), não 
tocolos ou declarações. No 
rto ou roubo, o candidato 
boletim de ocorrência feito 

licial. 

ados documentos de 
eiras expedidas pelos 
es, pelas Secretarias de 
a e pelos Corpos de 

s; carteiras expedidas pelos 
es de exercício profissional 
lhos, etc); passaporte 

válido), certificado de 
s funcionais do Ministério 
tratura, carteiras funcionais 
gão público que, por lei 
mo identidade; carteira de 

nacional de habilitação 
 novo, com foto, obedecido 
de). 

s como documentos de 
ões de nascimento ou 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREF
EN

Edital de abertura 
 

casamento, títulos eleitorais, 
motorista (modelo antigo ou mod
o período de validade vencido),
estudante, carteiras funcionais s
identidade, nem documentos i
identificáveis e/ou danificados. 

11. Os documentos deverão estar 
condições, de forma a perm
clareza, a identificação do 
deverão conter, obrigatoriamente
data de nascimento. 

12. Não será permitido o ingresso d
no local de provas, em hipótese 
o fechamento dos portões. 

13. O candidato que comparecer 
provas sem documento de ide
poderá, em nenhuma hipótese, 
sua realização, e estará auto
eliminado do Processo Sele
Simplificado. 

14. O candidato deverá apor sua a
lista de presença, de acordo 
constante do seu documento d
vedada a aposição de rubrica. 

15. Após instalado em sala de provas
não poderá consultar ou manus
material de estudo ou de leitu
aguardar o horário de início das p

16. Em nenhuma hipótese have
chamada ou repetição de prova, 
ausência ou retardamento do c
sua exclusão no Processo Sel
Simplificado, seja qual for o motiv

17. O candidato não poderá, em hipó
realizar a prova fora dos esp
datas e horários predeterm
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO. 

18. O horário de início efetivo das p
ser definido dentro de cada sala 
observado o tempo de duração
no presente Edital. 

19. Em situações excepcionais, 
necessário modificar o horário de
das provas dentro de alguma sal
o observado o tempo de duração
no presente edital, concedendo 
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, carteiras de 
delo novo com 

o), carteiras de 
 sem valor de 
 ilegíveis, não 

ar em perfeita 
rmitirem, com 
 candidato e 
te, fotografia e 

 de candidatos 
e alguma, após 

r ao local das 
identidade não 
e, participar de 
utomaticamente 
letivo Público 

 assinatura na 
o com aquela 
de identidade, 

as, o candidato 
usear qualquer 
itura enquanto 
 provas. 

verá segunda 
a, importando a 
 candidato em 
eletivo Público 
tivo alegado. 

ipótese alguma, 
spaços físicos, 
rminados no 

 provas poderá 
la de aplicação, 
o estabelecido 

, caso seja 
de início efetivo 
ala, deverá ser 

ão estabelecido 
o ao candidato 

tempo extra para térm
ao tempo de atras
tempo de atraso e 
deverão ser registr
pelo(s) fiscal(is). 

20. A inviolabilidade das
no momento de ro
malotes de prova
candidatos, dentro de
Deverá haver assina
(três) candidatos, em
qual atestem que o
estava violado e 
rompimento, na 
candidatos. 

21. Ao adentrar à sala 
deverá desligar o tel
todos os outros equi
esteja a portar, só lhe
ligá-los fora das depe
em que foi realizada 

22. Não será permitido o
boné, chapéu, gorro
chapelaria durante a
Os candidatos com
comparecer com os 
as orelhas à mostra. 

23. Será vedado ao cand
local de realização d
porte de documento
respectivo porte.  

24. É de responsabilidad
a conferência do 
momento da prova.
compatibilidade do C
o Cargo / Função
momento da inscriçã
dados pessoais im
documentos recebido

25. Caso seja verificado 
impressão no Cad
candidato deve 
substituição, send
responsabilidade pre
solicitação imediata d

26. Caso seja verificad
Cargo / Função Púb
AUDITORES & CON
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rmino da prova equivalente 
aso. Nessas hipóteses, o 
e o motivo que o gerou 
trados na Ata de Prova 

s provas será comprovada 
rompimento do lacre dos 
vas, na presença dos 
 de cada sala de aplicação. 
inatura de, no mínimo, 03 
em termo (Ata de Prova) no 
 o lacre das provas não 
 que presenciaram seu 

presença dos demais 

la de provas, o candidato 
telefone celular, bem como 
uipamentos eletrônicos que 
lhe sendo permitido tornar a 
pendências físicas do local 
a a prova. 

 o uso de óculos escuros, 
ro, lenço e outros itens de 
 a realização das provas. 
m cabelos longos devem 
s cabelos presos, deixando 

 

ndidato o porte de arma no 
 das provas, ainda que de 
to oficial de licença para o 

ade exclusiva do candidato 
o material recebido no 
a. Deve ser verificada a 
 Caderno de Questões com 
ão Pública escolhido no 
ção, falhas de impressão e 
impressos em todos os 
dos. 

o algum erro ou defeito de 
aderno de Questões, o 

solicitar sua imediata 
ndo de sua inteira 
rejuízos decorrentes da não 
 de substituição. 

do erro com relação ao 
ública escolhido, a EXAME 
NSULTORES LTDA - EPP 
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fará a averiguação e confirmará 
para qual vaga o mesmo r
inscreveu. 

27. Não será permitido nenhum tipo
durante a realização das provas. 

28. Com vistas à garantia da isonom
Processo Seletivo Público Simpli
de realização das provas, os
poderão ser submetidos ao 
detecção de metais quando do
saída de sanitários durante a re
provas. 

29. Ao término da prova o candida
retirar do recinto de aplicação de
lhe sendo mais permitido o i
sanitários. 

30. Não haverá guarda-volumes p
documentos, equipamentos el
similares, não possuindo a P
MUNICIPAL DE ENGENHEIRO C
EXAME AUDITORES & CON
LTDA - EPP qualquer responsab
os mesmos, por eventual ext
furto, dentre outros. Os itens per
a realização das provas e
porventura venham a ser enco
EXAME AUDITORES & CON
LTDA - EPP serão guardados p
30 (trinta) dias, quando, e
encaminhados à Seção de 
Perdidos dos Correios. 

31. O candidato deverá transc
respostas na folha de resposta
documento válido para correçã
com caneta esferográfica azu
vedada qualquer colaboração ou
de terceiros. 

32. Serão de inteira responsa
candidato os prejuízos ad
marcações feitas incorretamente
respostas. 

33. Não serão computadas qu
assinaladas na folha de respos
contenham mais de uma resposta
rasura, ainda que legível, ou qu
assinaladas com caneta esferogr
preta. 
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á ao candidato 
realmente se 

po de consulta 
 

mia e lisura do 
plificado, no dia 
os candidatos 

o sistema de 
do ingresso e 

 realização das 

dato deverá se 
de provas, não 
 ingresso nos 

para objetos, 
eletrônicos ou 
PREFEITURA 
 CALDAS ou a 
ONSULTORES 
abilidade sobre 
xtravio, perda, 
erdidos durante 
escritas, que 

contrados pela 
ONSULTORES 
 pelo prazo de 
então, serão 
 Achados e 

screver suas 
stas, que é o 
ção eletrônica, 
zul ou preta, 
ou participação 

sabilidade do 
advindos das 
te na folha de 

questões não 
ostas, ou que 
sta, emenda ou 
que não sejam 
gráfica azul ou 

34. Não se poderá subs
por erro do candidato
caneta esferográfica
ausência de assinat
em sua eliminação. 

35. Ao iniciar a prova
permanecer na sala 
(sessenta) minutos.

36. O CANDIDATO, AO
ENTREGARÁ AO FI
FOLHA DE RESPO
PREENCHIDA E ASS

37. Não haverá revisão 
recurso devidamente

38. Não será permitid
permanência de 
Processo Seletivo 
estabelecimento de 
exceto quando f
candidata lactante, 
presente edital. 

39. Os 03 (três) últim
permanecer na sal
poderão sair junto
aposição de suas re
termo (Ata de Prova
às ocorrências em g
lacre e ao fecha
contendo as folhas de

40. Será excluído do P
Simplificado o candid

a) Solicitar a restitu
nas hipóteses pr
Edital, exceto qu
da taxa de inscriç

b) Se apresentar ap

c) Não comparecer 
motivo alegado; 

d) Não apresentar
identidade ou
equivalente; 

e) Utilizar ou tentar 
para obter apr
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stituir a folha de respostas 
ato e a não assinatura com 
ica azul ou preta ou a 
atura na mesma implicará 

va, o candidato deverá 
a pelo tempo mínimo de 60 

. 

O TERMINAR A PROVA, 
FISCAL SOMENTE A SUA 
POSTAS, DEVIDAMENTE 
SSINADA. 

o de provas sem que haja 
te fundamentado. 

itido o ingresso ou a 
pessoas estranhas ao 

 Público Simplificado no 
e aplicação das provas, 
for acompanhante de 

e, conforme previsto no 

timos candidatos deverão 
ala de prova e somente 
tos do recinto, após a 
respectivas assinaturas em 
a), a qual deverá referir-se 
 geral, ao rompimento do 
hamento dos envelopes 
 de respostas. 

Processo Seletivo Público 
idato que: 

ituição da taxa de inscrição 
previstas no item VII deste 
quando ocorrer pagamento 
rição em duplicidade. 

após o horário estabelecido; 

r às provas, seja qual for o 
 

ar a cédula oficial de 
ou outro documento 

r utilizar meios fraudulentos 
provação própria ou de 
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terceiros, em qualquer etapa
Seletivo Público Simplificado;

f) Durante a realização das
colhido em flagrante comu
outro candidato ou co
estranhas, oralmente, por 
através de aparelhos 
máquinas calculadoras (t
relógios), agendas elet
similares, BIP, telefone ce
walkman, máquina fotográfi
gravador etc, ou ainda 
tumultuar a sua realização; 

g) Ausentar-se do recinto da pro
momentaneamente, em caso
desde que na companhia de u

h) Usar de incorreções ou des
com os coordenadores, m
Comissão Especial de Proce
Público Simplificado, fiscai
auxiliares e autoridades prese

i) Não devolver a folha d
recebida. 

X – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPAT

1. A classificação final dos can
ordenada por Cargo / Função P
localidade de atuação, se for 
ordem decrescente, de acordo c
pontos obtidos nas provas Objetiv
Escolha (com indicação de pon
prova). 

2. Para efeito de desempate entre o
aprovados com a mesma pontua
os portadores de necessidades e
preferência, sucessivamente, o ca

a) Tiver idade mais elevada, a
divulgação do Resultado Fin
de classificação), dentre 
tenham idade igual ou su
(sessenta) anos (parágraf
artigo 27 da lei Federal n
01/10/2003 - Estatuto do Ido

b) Obtiver o maior número d
Prova Específica; 
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a do Processo 
; 

as provas for 
unicação com 

com pessoas 
r escrito, ou 
 eletrônicos, 
(também em 

etrônicas ou 
celular, pager, 
áfica, receptor, 
 que venha 

rova, a não ser 
sos especiais e 
e um fiscal; 

escortesia para 
membros da 

cesso Seletivo 
ais de salas, 
sentes; 

de respostas 

TE 

andidatos será 
 Pública (e por 
r o caso), em 
 com o total de 
tiva de Múltipla 

ontos em cada 

 os candidatos 
ação, inclusive 
 especiais, terá 
 candidato que: 

até a data de 
inal (em ordem 
 aqueles que 
superior a 60 
afo único do 
nº 10.741, de 
oso); 

de pontos na 

c) Obtiver o maior
Noções de Inform

d) Obtiver o maior
prova de Portugu

e) Tiver idade mais
divulgação do Re
de classificação
tenham idade in
anos. 

XI – DOS RECURSOS ADMINIS

1. Serão admitidos recu
eventos: 

a) indeferimento do
pagamento da tax

b) inscrições (erro
omissão do nome
erro no nº d
nomenclatura do
indeferimento de
do pedido de aten

c) local, sala, data e
local e/ou sala; er

d) realização das pr

e) questão da Pro
Escolha (desde 
material); 

f) gabarito da Pro
Escolha (erro na 

g) resultado (erro 
classificação); 

h) qualquer outra 
certame. 

2. Os recursos deverão
de 03 (três) dias út
dia útil subsequente
eventos acima n
www.exameconsultor
se que a publicação 
no quadro de av
MUNICIPAL DE E
podendo assim o 
consulta. 
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ior número de pontos na 
rmática; 

ior número de pontos na 
guês; 

is elevada, até a data de 
esultado Final (em ordem 

ão), dentre aqueles que 
inferior a 60 (sessenta) 

ISTRATIVOS 

cursos contra os seguintes 

do pedido de isenção do 
taxa de inscrição; 

ro na grafia do nome; 
me; erro no nº de inscrição; 
da identidade; erro na 

do cargo / função pública; 
de inscrição; indeferimento 
tendimento diferenciado); 

 e horário de prova (erro no 
 erro na data e/ou horário); 

provas; 

rova Objetiva de Múltipla 
e que demonstrado erro 

rova Objetiva de Múltipla 
a resposta divulgada); 

ro na pontuação e/ou 

a decisão proferida no 

ão ser interpostos no prazo 
úteis, a contar do primeiro 
te ao da publicação dos 
no endereço eletrônico 

tores.com.br, esclarecendo-
o será feita na mesma data 
avisos da PREFEITURA 
ENGENHEIRO CALDAS, 

o candidato valer-se da 
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3. Os recursos deverão ser pree
formulário específico (modelo co
Edital e disponível também na ár
candidato, denominada “Á
CANDIDATO”, localizada no
eletrônico www.exameconsultores

4. Os recursos deverão ser es
enviados via upload, legível, c
máximo de 5MB e com a
extensões: JPG ou JPEG ou BM
candidato deverá fazê-lo acessa
restrita, denominada “Á
CANDIDATO”, localizada no
eletrônico www.exameconsu
informando “CPF” e “SENHA” ca
momento da inscrição. Em segu
aba de “Recursos”, selecionar o 
em “Novo Recurso”, anexar 
arquivo correspondente. 

5. Não será aceita, em hipótese
entrega de versão impressa d
bem como o seu encaminhament

6. A anulação de qualquer quest
recurso administrativo ou dec
resultará em benefício de todos o
ainda que estes não tenham 
ingressado em juízo. 

7. Será indeferido liminarmente o
recurso fora de contexto ou não f
ou que não apresentar argument
consistente ou ainda aquele a
entrada fora dos prazos estabelec

8. Os recursos interpostos serão d
única instância, ou seja, a decisã
terminativo e não será objeto de r

9. Os recursos interpostos serão 
pela empresa organizadora d
Seletivo Público Simplificado 
parecer será disponibilizado ao c
máximo, até a data do evento 
constante do CRONOGR
PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO, exceto 
indeferimento do pedido de 
pagamento da taxa de ins
parecer será disponibilizado ao c
máximo, até 01 (um) dia antes
encerramento das inscrições. 
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reenchidos em 
onstante deste 
área restrita do 
ÁREA DO 

no endereço 
res.com.br). 

escaneados e 
 com tamanho 

as seguintes 
MP ou PDF. O 
ando sua área 
ÁREA DO 
no endereço 

sultores.com.br, 
cadastrados no 
guida, clicar na 
 o evento, clicar 
r e enviar o 

se alguma, a 
dos recursos, 

nto via e-mail. 

stão, seja por 
ecisão judicial, 
 os candidatos, 
 recorrido ou 

 o pedido de 
 fundamentado 
ntação lógica e 
a que se der 

lecidos. 

 decididos em 
são terá caráter 
 reexame. 

o respondidos 
do Processo 

 e respectivo 
 candidato, no 

to subsequente 
RAMA DO 

PÚBLICO 
contra o 

e isenção do 
scrição, cujo 
 candidato, no 

tes da data de 

XII – DA IMPUGNAÇÃO DESTE

1. Este Edital poderá se
03 (três) dias úteis,
publicação, nos term
deste Edital. 

2. A apresentação de 
respectiva obedecer
estabelecidas no item

3. A falta de impugnaç
implica manifestação
termos deste Edital. 

XIII – DAS PESSOAS COM DEF

1. A Pessoa com Defici
fazer uso das prer
facultadas no inciso
Constituição da R
Brasil de 1988 é 
inscrição no prese
Público Simplificado. 

2. A Pessoa com De
observar a compatib
Cargo / Função Pú
concorrer com a 
portador. 

3. Ficam assegurados 5
vagas oferecidas 
Seletivo Público Simp
Deficiência - PcD. C
no decorrer do prazo
Processo Seletivo 
mesmo percentua
assegurado às Pes
PcD. 

4. Para pleno atendimen
que diz respeito a
hipótese de aplicaçã
em número fracionad
para o primeiro núm
sendo que o result
regra deve ser man
limites mínimo de 5
máximo de 20% (vin
oferecidas para c
regendo-se a disp
condições, atendend
competitividade ori
Tribunal Federal, por
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E EDITAL 

ser impugnado no prazo de 
, a contar da data de sua 

rmos do item I, subitem 7 

e impugnação e a solução 
erão às mesmas regras 

em XI deste Edital. 

ção no prazo estabelecido 
o de aceitação integral dos 
 

FICIÊNCIA - PcD 

iciência - PcD que pretenda 
errogativas que lhes são 
iso VIII do artigo 37 da 
República Federativa do 
 assegurado o direito de 
sente Processo Seletivo 

 

Deficiência - PcD deverá 
ibilidade das atribuições do 
Pública ao qual pretende 
 deficiência da qual é 

5% (cinco por cento) das 
 no presente Processo 
mplificado às Pessoas com 
. Caso surjam novas vagas 
zo de validade do presente 
 Público Simplificado, o 
tual será igualmente 
essoas com Deficiência - 

ento ao subitem anterior no 
 ao arredondamento, na 
ção do percentual resultar 
ado, este será arredondado 
úmero inteiro subsequente, 
ltado da aplicação dessa 

antido, sempre, dentro dos 
5% (cinco por cento) e 

inte por cento) das vagas 
cada emprego público, 

sputa pela igualdade de 
ndo assim, ao princípio da 
rientada pelo Supremo 
or meio do Senhor Ministro 
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Marco Aurélio, no documento 
5/DF - Relator Ministro Marco 
31.10.2007.  

5. Não havendo convocação e 
conjunta de todos os aprov
candidato de cada emprego co
aprovado no Processo Sele
Simplificado será convocado para
vaga, já que em se admitindo re
quando a oferta em Processo Se
Simplificado for inferior a 5 (cinc
ultrapassando o limite percent
(vinte por cento). Em seguida, o
de cada emprego público com
aprovado no Processo Sele
Simplificado será convocado para
nomeado para ocupar a 21ª vag
ocupar a 41ª vaga, o 4º para o
vaga, e assim sucessivamente,
ao percentual estipulado pela lei 
respeitando-se a ordem de cla
lista dos candidatos apro
deficiência. 

6. O candidato que quiser con
deficiente deverá declarar tal inte
inscrição, assinalando tal 
modalidade de concorrência, e e
organizadores um Laudo Médic
cópia autenticada. 

7. O laudo médico deverá ser e
enviado, via upload, legível, c
máximo de 5MB e com a
extensões: JPG, JPEG, BMP 
candidato deverá fazê-lo acessa
restrita, denominada “Á
CANDIDATO”, localizada no
eletrônico www.exameconsu
informando “CPF” e “SENHA” ca
momento da inscrição e, em “H
Inscrições”, na coluna “Situaçã
link “Envio de Documentos”. 

8. Compete ao candidato, após real
conferir em sua área restrita, se
devidamente gravado e/ou não fo

9. Não será aceita, em hipótese
entrega de versão impressa do l
bem como o seu encaminhament

10. Não serão aceitas solicitações de
opção de modalidade de conc
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 MS 26.310-
 Aurélio – DJ 

e contratação 
ovados, o 1º 
om deficiência 
letivo Público 

ara ocupar a 5ª 
reservar vagas 
eletivo Público 
co) estar-se-ia 
ntual de 20% 
, o 2º candidato 
om deficiência 
letivo Público 

ara ocupar será 
aga, o 3º para 
 ocupar a 61ª 
e, obedecendo 
ei do município, 
lassificação da 
rovados com 

oncorrer como 
tento no ato da 
 opção na 
 enviar para os 
ico original ou 

escaneado e 
com tamanho 
as seguintes 

P ou PDF. O 
ando sua área 
ÁREA DO 
no endereço 

sultores.com.br, 
cadastrados no 
Histórico das 

ção”, clicar no 

alizar o upload, 
e o arquivo foi 

 foi corrompido. 

se alguma, a 
 laudo médico, 
nto via e-mail. 

de alteração de 
ncorrência, de 

“Ampla Concorrênc
Deficiência - PcD” 
encerramento do per

11. O fato de o candi
“Pessoa com Deficiê
laudo médico não
automática na conc
reservadas, devendo
análise pela empres
de indeferimento, p
concorrer somente 
concorrência. 

12. O laudo médico ser
expedido no prazo 
meses antes do té
conter as seguint
completo do candida
de deficiência, bem c
deficiência; express
correspondente da C
de Doença (CID-10),
deficiência; local e 
assinatura e carimb
médico atestante. 

13. Caso o candidato não
envie o laudo méd
necessárias para se
em arquivo corromp
rasuras, não estará 
vagas reservadas às
- PcD e permanecerá
vagas de ampla c
tenha assinalado ta
inscrição. 

14. Somente serão consi
aqueles candidatos 
situações previstas 
Federal nº 3.298, de
Decreto Federal n
combinado com o en
do STJ, de 22/04/200

15. Não serão considera
distúrbios de acuida
correção simples do 
estrabismo e congên

16. O candidato com d
quando de sua po
exames médicos e co
decisão terminativa s
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cia” para “Pessoa com 
” ou vice-versa, após o 

eríodo de inscrição. 

didato se inscrever como 
ciência - PcD” e enviar o 
o configura participação 

ncorrência para as vagas 
do o laudo passar por uma 
esa organizadora; no caso 
 passará o candidato a 
te às vagas de ampla 

erá considerado válido se 
o máximo de 12 (doze) 
término das inscrições e 

intes informações: nome 
dato; especificação do tipo 
 como do grau ou nível de 

ssa referência ao código 
 Classificação Internacional 
), com a provável causa da 
e data de sua emissão; 
bo contendo o CRM do 

ão envie o laudo médico ou 
dico sem as informações 
ser considerado válido ou 

pido ou ilegível ou com 
á apto para concorrer às 
s Pessoas com Deficiência 
rá concorrendo somente às 
concorrência, mesmo que 

tal opção no momento da 

siderados como deficientes 
s que se enquadrem nas 
s no art. 4° do Decreto 
e 20/12/1999, alterado pelo 
nº 5.296, de 02/12/2004, 
enunciado da Súmula 377 
009. 

rados como deficiência os 
idade visual, passíveis de 
o tipo miopia, astigmatismo, 
neres. 

 deficiência, se aprovado, 
posse, será submetido a 
 complementares, que terão 
 sobre a qualificação como 
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deficiente ou não, e o grau de de
não o incapacite para o exercíc
Caso a decisão não o qualif
exercício do cargo, é as
contraditório e ampla defesa
disposto no art. 5º, incis
Constituição da República Fe
Brasil de 1988, podendo inte
administrativo, em única e últi
administrativa, no prazo de 10
contados da data de sua intima
decisão que o desqualificou. 

17. Na falta de candidatos aprova
vagas reservadas às Pessoas co
- PcD, estas serão revertidas 
concorrentes, com a estrita ob
ordem de classificação. 

18. Os candidatos com deficiência p
Processo Seletivo Público Sim
igualdade de condições com 
candidatos, no que se refere ao 
provas, à avaliação e aos 
aprovação, ao horário e ao local
das provas e nota mínima exig
demais candidatos. 

19. O candidato que porventu
indevidamente, quando do preen
formulário de inscrição via Interne
com deficiência deverá, a
conhecimento da situa
inscrição nessa condição, entra
com a EXAME AUDIT
CONSULTORES LTDA - EPP po
concursos@exameconsultores.co
correção da informação, por trat
de erro material e inconsistência
ato da inscrição. 

20. O CANDIDATO QUE CONC
CONDIÇÃO DE DEFICIE
APROVADO NESTE PROCESS
PÚBLICO SIMPLIFICADO, 
FIGURAR NA LISTA DE CLAS
DA AMPLA CONCORRÊNCIA,
NOME CONSTANTE DA LISTA 
DE PESSOAS COM DEFICIÊNC

XIV – DO ATENDIMENTO AOS CAND
NECESSIDADES ESPECIAIS 

1. O candidato portador de 
especiais, temporárias ou def
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 deficiência que 
cício do cargo. 
lifique para o 

assegurado o 
sa, conforme 
iso LV da 

Federativa do 
terpor recurso 
ltima instância 
10 (dez) dias 
ação, contra a 

vados para as 
com Deficiência 
s aos demais 

observância da 

 participarão do 
implificado em 
m os demais 
o conteúdo das 
s critérios de 
al de aplicação 
xigida para os 

tura declarar 
enchimento do 
net, ser pessoa 

após tomar 
tuação da 
rar em contato 
ITORES & 

por e-mail para 
com.br para a 
atar-se apenas 
ia efetivada no 

CORRER NA 
IENTE, SE 
SO SELETIVO 

ALÉM DE 
ASSIFICAÇÃO 
A, TERÁ SEU 
A ESPECÍFICA 
CIA - PCD. 

NDIDATOS COM 

necessidades 
efinitivas, que 

necessitar de atendim
realização das prov
momento da inscriçã
inscrições, os recurs
tais como: Autoriza
aparelho auricular; D
auxiliar no manuseio 
das respostas; Facili
de realização da 
instalações de uso c
realizado o certame;
fluente; Intérprete 
adaptado e espaç
realização da prov
Braile; Prova imp
ampliados (Ex: Font
adicional para realiza

2. O candidato dev
organizadores um la
necessidade do aten
laudo médico será
expedido no prazo 
meses antes do térm

3. O laudo médico d
enviado, via upload
máximo de 5MB 
extensões: JPG, JP
candidato deverá faz
restrita, denomin
CANDIDATO”, loc
eletrônico www.e
informando “CPF” e 
momento da inscriçã
Inscrições”, na colu
link “Envio de Docum

4. Compete ao candida
conferir em sua área
devidamente gravado

5. Não será aceita, e
entrega de versão im
bem como o seu enc

6. O atendimento dif
critérios de viabilida
sendo comunicado o
quando de sua conv
das provas. 

7. A solicitação de aten
atendida segundo 
e de razoabilidade, 
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dimento diferenciado para a 
rovas, deverá indicar, no 
ão ou durante o período de 
rsos especiais necessários, 
ização para utilização de 
 Designação de fiscal para 
io da prova e na transcrição 
ilidade de acesso às salas 
a prova e às demais 
 coletivo no local onde será 
e; Fiscal ledor, com leitura 
 de Libras; Mobiliário 

aços adequados para a 
ova; Prova impressa em 
mpressa em caracteres 
nte Tamanho 24); Tempo 

zação das provas.  

everá enviar para os 
laudo médico justificando a 
tendimento diferenciado. O 
rá considerado válido se 
o máximo de 12 (doze) 

rmino das inscrições. 

deverá ser escaneado e 
ad, legível, com tamanho 
 e com as seguintes 
JPEG, BMP ou PDF. O 
azê-lo acessando sua área 
inada “ÁREA DO 

ocalizada no endereço 
.exameconsultores.com.br, 

e “SENHA” cadastrados no 
ição e, em “Histórico das 
luna “Situação”, clicar no 

umentos”. 

ato, após realizar o upload, 
ea restrita, se o arquivo foi 
do e/ou não foi corrompido. 

 em hipótese alguma, a 
impressa do laudo médico, 
caminhamento via e-mail. 

iferenciado obedecerá a 
idade e de razoabilidade, 
 o seu atendimento ou não 
nvocação para a realização 

ndimento diferenciado será 
 critérios de viabilidade 
, sendo comunicado o seu 
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atendimento ou não, q
disponibilização ao candidato do 
CONVOCAÇÃO, contendo infor
local, data e horário de prova. 

8. O candidato cujo pedido de 
especial for indeferido poderá int
nos termos do item XI deste Edita

9. A candidata que tiver nece
amamentar durante a realização
deverá solicitar atendimento esp
fim, conforme item XIV deste Edit

XV – DA CANDIDATA LACTANTE 

1. A candidata lactante que
amamentar durante a realizaçã
poderá fazê-lo, desde que o 
momento da inscrição ou durante
inscrições. 

2. A lactante deverá apresentar-s
aplicação da prova e no respe
para o qual foi convocada, c
acompanhante adulto, que fica
determinado pelos organizadores
Seletivo Público Simplificad
responsável pela guarda da crian

3. Não será disponibilizado, pelos o
responsável para a guarda da 
ausência de acompanhante 
candidata a impossibilidade de 
prova. 

4. Durante o período de amam
candidata lactante será acomp
fiscal, que garantirá que sua cond
acordo com os termos e
estabelecidos.  

5. O tempo efetivo despen
amamentação será cronometrado
compensação, sendo informado
na sala de provas e o fato registra
(Ata de Prova). A candid
permanecer na sala de pro
complemento do tempo 
despendido para amamentação. 

XVI – DO PROCESSO ADMISSIONAL 

1. O candidato aprovado e clas
presente Processo Seletiv
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quando da 
o CARTÃO DE 
ormação sobre 

e atendimento 
interpor recurso 
ital. 

cessidade de 
ão das provas 
special para tal 
dital. 

ue necessitar 
ção da prova, 
o requeira, no 
te o período de 

se no dia da 
pectivo horário 
com 01 (um) 

icará em local 
es do Processo 
do e será 
nça. 

 organizadores, 
a criança, e a 
 acarretará à 
 realização da 

amentação, a 
mpanhada por 
nduta esteja de 
e condições 

endido para 
do para fins de 
o à candidata 
trado em termo 
idata poderá 

provas até o 
efetivamente 

 

lassificado no 
tivo Público 

Simplificado dever
requisitos exigidos
admissional, para se
hábil, a fim de vi
dentro do prazo estab

2. Para ser contrata
convocado pela PR
DE ENGENH
(PESSOALMENTE 
ATRAVÉS DOS CO
AVISO DE RECEB
realizar as seguintes 

a) Curso de formaçã

b) Exame médico oc

2.1 DO CURSO DE FOR

2.1.1 O Curso de For
eliminatório, ser
candidatos apro
dentro do númer
que não possuem

2.1.2 O Curso de forma
de 40 (quarenta)
compreenderá 
programação: 

a) AGENTE CO
Princípios e 
Único de Saú
Saúde; Açõe
de Saúde (P
Processo de 
das Famílias,
Trabalho, Vis
Educação pa
da Comunida
Acompanham
nos Ciclos 
Adolescente, 
Vigilância em
princípios da 
05 de outub
ética profissio

b) AGENTE 
ENDEMIAS: 
Sistema Únic
Educação pa
da Comunida
Acompanham
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erá cumprir todos os 
os para o processo 
ser contratado, em tempo 
viabilizar sua contratação 
tabelecido. 

tado, o candidato será 
REFEITURA MUNICIPAL 

NHEIRO CALDAS 
 E DIRETAMENTE) OU 
ORREIOS, POR MEIO DE 
EBIMENTO – AR), para 
s etapas: 

ção inicial; 

 ocupacional. 

RMAÇÃO INICIAL 

rmação Inicial, de caráter 
erá aplicado a todos os 
rovados e classificados 
ero de vagas oferecidas e 

em o referido curso. 

mação inicial terá a duração 
a) horas / 5 (cinco) dias, e 

o seguinte em sua 

OMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
e Diretrizes do Sistema 
aúde; Atenção Primária na 
es do Agente Comunitário 
(Planejamento das Ações, 
e Trabalho, Cadastramento 
s, Mapeamento da Área de 
isita Domiciliar, Trabalho de 
para a Saúde, Participação 
ade, Atuação Inter setorial, 
mento e Avaliação); Saúde 
s de Vida (Criança, 

e, Adulto e Idoso), Ações de 
m Saúde, observando os 
a Lei Federal nº 11.350, de 
bro de 2006, Atribuições, 
ional e trabalho em equipe. 

DE COMBATE A 
: Princípios e Diretrizes do 
ico de Saúde, Trabalho de 

para a Saúde, Participação 
ade, Atuação Inter setorial, 
mento e Avaliação, Ações 
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de Vigilância em Saúd
larvária, borrifação co
Tratamento focal (
imóveis),Contenção e 
animais de importância 
Técnica de diagn
leishmaniose visceral can
o teste rápido (DPP)
ambiental para co
leishmaniose. Atribuiçõe
ética profissional e trabalh

2.1.3 A avaliação dar-se-á através 
APTO ou INAPTO. 

2.1.4 Será considerado APTO e
certificado de conclusão, o c
obtiver aproveitamento corre
80% (oitenta por cento) de 
Curso de formação inicial. 

2.1.5 Será considerado INAPTO 
que que faltar ou abandona
formação inicial sem concluí
for o motivo alegado. 

2.1.6 O candidato considerado IN
eliminado do Processo Sel
Simplificado. 

2.1.7 O aproveitamento do candid
de Formação Inicial será 
para sua contratação. 

2.1.8 O Curso de Formação 
desenvolvido em tempo 
cronograma único, com ativid
exclusivas da atividade 
oportunidade de aplicação 
alternativa, podendo ocorrer
diurno e noturno, inclusive a
domingos e feriados. 

2.1.9 Poderá ser desligado a qualqu
impedindo o término do
Formação Inicial, o candidato

a) desrespeitar, ofender, ag
qualquer outra forma, ten
outro candidato; 

b) perturbar de qualquer m
dos trabalhos durante a 
Curso de Formação Inicia

FEITURA MUNICIPAL DE 
NGENHEIRO CALDAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

a de Processo Seletivo Público Simplificado nº 01/

Página 16 de 30 

úde, Pesquisa 
com bomba, 
(Visita nos 

 captura de 
a zoosanitária, 
gnóstico da 
nina, utilizando 

P) e Manejo 
controle da 
ões do ACE, 
lho em equipe. 

s dos conceitos 

e receberá o 
 candidato que 
rrespondente a 
e frequência no 

 o candidato 
ar o Curso de 

luí-lo, seja qual 

INAPTO será 
letivo Público 

idato no Curso 
 determinante 

 Inicial será 
 integral, em 
idades extras e 
e fim, sem 
o de atividade 
er em horários 
 aos sábados, 

lquer momento, 
o Curso de 

to que: 

agredir ou, de 
entar prejudicar 

modo a ordem 
a realização do 
ial; 

c) tratar com 
profissionais e
presentes; 

d) recusar-se a
dadas pela 
apoio ao Curs
qualquer outr
local. 

2.1.10 Em caso de des
de matrícula 
número igual ao 
/ matrículas inde
se matricularem. 

2.1.11 Contra as decis
assegurado o 
defesa, conform
inciso LV da Co
Federativa do B
consta no item X

2.2 DO EXAME MÉDICO

2.2.1 O candidato APT
Inicial deverá rea
médicos, sem pr
complementares 
solicitados, se ne

a) hemograma c

b) grupo sanguín

c) urina rotina;  

d) eletrocardiogr

e) raio X de tóra

2.2.2 O candidato de
exames médicos
às suas expensa
pública ou priv
validade de até 3
data de sua realiz

2.2.3 O candidato qu
exames médicos 
qualquer motivo
Processo Seletivo

2.2.4 Após realização 
candidato deverá
clínica com prof
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 falta de urbanidade os 
s envolvidos ou autoridades 

a seguir as instruções 
 equipe de aplicação e 

urso de Formação Inicial ou 
tra autoridade presente no 

esistência ou indeferimento 
serão convocados em 

o de candidatos desistentes 
deferidas, candidatos para 

 

cisões desta etapa, será 
 contraditório e ampla 

rme disposto no art. 5º, 
onstituição da República 

Brasil de 1988, e conforme 
 XII deste Edital. 

CO OCUPACIONAL 

TO no Curso de Formação 
alizar os seguintes exames 
prejuízo de outros exames 
s que venham a ser 

necessários, sendo: 

 completo com plaquetas; 

uíneo e fator Rh;  

 

grama;  

rax PA  

deverá realizar todos os 
os, constantes nesta etapa, 
as, em qualquer local (rede 
rivada de saúde), com 
30 (trinta) dias a contar da 
lização. 

ue deixar de realizar os 
s exigidos nesta etapa, sob 

ivo, será eliminado do 
ivo Público Simplificado. 

o dos exames médicos, o 
rá submetê-los à avaliação 
ofissional ou junta médica 
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devidamente designad
PREFEITURA MUNICIP
ENGENHEIRO CALDAS q
pela sua aptidão ou inaptidão

2.2.5 Contra as decisões desta 
assegurado o contraditóri
defesa, conforme disposto 
inciso LV da Constituição d
Federativa do Brasil de 198
consta no item XII deste Edita

3. No ato contratação o candi
apresentar, obrigatoriamente, o
documentos: 

a) original e fotocópia do c
conclusão do Curso de Forma

b) laudo médico favorável, fo
profissional ou junta médic
pela PREFEITURA MUN
ENGENHEIRO CALDAS; 

c) original e fotocópia de com
residência (contas de água, 
ou internet; ou declaração d
com assinatura reconhecida 
sendo que, para o Cargo / Fu
de AGENTE COMUNITÁRIO
o comprovante de ende
declaração de residênc
demonstrar que o candidato r
da comunidade em que vai a
anterior à da publicação deste

d) original e fotocópia da 
nascimento ou casamento ou
se houver; 

e) original e fotocópia da 
Identidade; 

f) original e fotocópia do C
Pessoas Físicas (CPF); 

g) na hipótese de o candidato
português a quem foi deferi
nas condições previstas no §
da Constituição Federal, 
apresentado documento ex
Ministério da Justiça, reco
igualdade de direitos, obriga
gozo dos direitos políticos, n
Decreto Federal nº 70.436, d
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ada pela 
IPAL DE 
que concluirá 
o. 

a etapa, será 
rio e ampla 
o no art. 5º, 
 da República 
88, e conforme 
ital. 

idato deverá 
os seguintes 

certificado de 
ação Inicial; 

fornecido pelo 
ica designado 
NICIPAL DE 

omprovante de 
a, luz, telefone 
 de residência 
a em cartório), 
Função Pública 
IO DE SAÚDE, 
dereço ou a 
ncia deverá 
 reside na área 
atuar, em data 

ste edital. 

 certidão de 
ou averbações, 

 Cédula de 

Cadastro de 

to ser cidadão 
erida igualdade 
 § 1º do art. 12 
, deverá ser 
expedido pelo 
conhecendo a 
igações civis e 
 nos termos do 
, de 18 de abril 

de 1972, e dos a
Amizade, Coope
Brasil e Portugal,
de 2000 e pro
Federal nº 3.927
2001; e docum
modelo igual a
menção da naci
referência ao tra
art. 22 do Decre
2001. 

h) original e foto
cadastramento n
(o candidato 
Regularidade na 
PIS/PASEP pelo
Previdência 
https://portal.esoc
nsulta-qualificaca
consulta aprese
candidato deve
competente p
apresentar, dur
admissão, docum
regularização e
órgão); 

i) original e foto
nascimento e co
dos filhos menore

j) original da Ca
Previdência Socia

k) 2 fotografias 3x4 

l) original e fotocó
com o comprova
eleição dos dois t
comprovante de 
Eleitoral, disponív
http://www.tse.go

m) original e fotoc
Reservista, de ise
do sexo masculin

n) original e fotocó
conclusão da esc
exercício do C
(diploma registr
atestado ou cert
curso emitido pel
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 arts. 15 e 17 do Tratado de 
peração e Consulta entre 
al, celebrado em 22 de abril 
romulgado pelo Decreto 
27, de 17 de outubro de 
mento de identidade de 
ao do brasileiro, com a 
cionalidade do portador e 
ratado, nos termos do seu 
reto Federal nº 3.927, de 

otocópia do cartão de 
 no PIS/PASEP, se possuir 
 deverá consultar a 
a Qualificação Cadastral do 
lo endereço eletrônico da 

Social: 
ocial.gov.br/institucional/co
cao-cadastral  e caso a 
sente inconsistências, o 
ve procurar o órgão 
para regularização e 
urante o processo de 
umento comprobatório de 
expedido pelo referido 

tocópia da Certidão de 
comprovante de vacinação 
res de 14 (quatorze) anos; 

Carteira de Trabalho e 
cial (CTPS); 

4 recentes; 

cópia do Título de Eleitor 
vante de votação na última 
s turnos, quando houver, ou 
e quitação com a Justiça 

nível no endereço eletrônico 
ov.br; 

ocópia do Certificado de 
isenção ou de dispensa (se 
lino); 

cópia do comprovante de 
scolaridade exigida para o 
Cargo / Função Pública 
trado ou declaração ou 

ertificado de conclusão do 
ela instituição de ensino); 
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o) declaração de bens e 
constituem seu patrimônio 
última declaração de Imposto
Pessoa Física (IRPF), com 
recibo emitido pela Secretari
Federal do Ministério da Faze

p) declaração de que não infrin
incisos XVI e XVII da Con
República Federativa do Br
(acumulação remunerada 
empregos e funções), be
disposto no art. 37, §10, da 
da República Federativa d
1988 (percepção simultânea 
de aposentadoria com a rem
cargo, emprego ou função pú

4. O candidato considerado IN
qualquer etapa do processo 
resguardado o direito ao cont
ampla defesa, estará imped
contratado. 

5. Se APTO em todas as etapas 
admissional, O candidato a
presente Processo Seletiv
Simplificado terá o prazo de 05 
corridos para assinatura de contr
da publicação do ato de con
COMUNICADO PARA ASSIN
CONTRATO SERÁ ENVIADO
ENDEREÇO INDICADO PELO 
NO ATO DA INSCRIÇÃO (PESS
E DIRETAMENTE) OU ATR
CORREIOS, POR MEIO DE 
RECEBIMENTO - AR. 

XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Não serão dadas, por telefone, i
respeito de datas, locais e 
realização das provas. O cand
observar rigorosamente os com
serem divulgados na forma p
edital. 

2. A PREFEITURA MUNIC
ENGENHEIRO CALDAS e 
AUDITORES & CONSULTORES
não se responsabilizam por quai
textos, apostilas e outras 
referentes a este Processo Sel
Simplificado. 
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 valores que 
 ou cópia da 
to de Renda de 
m o respectivo 
aria da Receita 
zenda; 

ringe o art. 37, 
onstituição da 
Brasil de 1988 
 de cargos, 
bem como o 

 Constituição 
 do Brasil de 
a de proventos 
emuneração de 
ública). 

INAPTO em 
o admissional, 
ntraditório e à 
dido de ser 

s do processo 
aprovado no 

tivo Público 
5 (cinco) dias 
trato, contados 
onvocação. O 
INATURA DE 
O PARA O 
 CANDIDATO 

SSOALMENTE 
RAVÉS DOS 

E AVISO DE 

, informações a 
 horários de 

ndidato deverá 
omunicados a 
prevista neste 

ICIPAL DE 
 a EXAME 
S LTDA - EPP 
aisquer cursos, 
s publicações 
eletivo Público 

3. O candidato deverá
endereço e telefo
AUDITORES & CO
EPP, enquanto e
Processo Seletivo Pú
à PREFEITURA
ENGENHEIRO CA
durante o prazo de
Seletivo Público 
eventuais convocaçõ
envio de carta com 
endereço indicado p
cabendo qualquer re
seja possível, por fa
Serão de inteira
candidato os preju
atualização do seu en

4. A APROVAÇÃO NO
PÚBLICO SIMPLIF
DIREITO A CONT
FICANDO CO
OBSERVÂNCIA 
LEGAIS PERTINEN
ORDEM DE CLAS
PRAZO DE VALIDA
EXISTENTES NA
DISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA. 

5. Quando a contrata
ocorrer dentro do
convocação será c
implicando no recon
e renúncia quanto ao
/ Função Pública pa
reservando-se à ad
convocar o próximo
admissível que o 
administrativo solicita
para o final da lista d
sem garantia de con
haja prejuízo à Ad
qualquer outro candid

6. O candidato que dese
durante a realizaçã
Público Simplificad
comprovante de com
ou que tenha n
informações, deverá
EXAME AUDITORE
LTDA - E
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rá manter atualizado seu 
efone junto à EXAME 
CONSULTORES LTDA - 
estiver participando do 

Público Simplificado, e junto 
A MUNICIPAL DE 
ALDAS, se aprovado, 
de validade do Processo 
 Simplificado, visando 
ções (realizadas através de 

 aviso de recebimento no 
 pelo candidato), não lhe 
reclamação caso esta não 
falta da citada atualização. 
ra responsabilidade do 
juízos advindos da não 

 endereço. 

O PROCESSO SELETIVO 
FICADO NÃO GERA 

NTRATAÇÃO IMEDIATA, 
ONDICIONADA À 

DAS DISPOSIÇÕES 
ENTES, DA RIGOROSA 

SSIFICAÇÃO, DO SEU 
ADE, LIMITES DE VAGAS 
A LEGISLAÇÃO E 
 ORÇAMENTÁRIA E 

ação do candidato não 
do prazo previsto, sua 

considerada sem efeito, 
nhecimento da desistência 

ao preenchimento do Cargo 
ara o qual foi aprovado, 

dministração o direito de 
o candidato, contudo, é 
 candidato faça pedido 
ando a sua reclassificação 
dos candidatos aprovados, 

onvocação, desde que não 
dministração Pública e a 
dato classificado.  

sejar relatar fatos ocorridos 
ção do Processo Seletivo 
ado ou que desejar 
omparecimento nas provas 

necessidade de outras 
rá efetuar contato junto à 
RES & CONSULTORES 
EPP pelo e-mail 
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concursos@exameconsultores.co
telefone (31) 3225-7833.  

7. Não serão fornecidas provas
Processos Seletivos Públicos 
e/ou Concursos Públicos anteriore

8. O acompanhamento das 
relativamente ao Processo Sel
Simplificado regido por este Ed
suas retificações, as instruções, c
e convocações dele decorrentes
os resultados relacionados ao C
responsabilidade exclusiva do can

9. As pessoas que não tiverem com
acesso à internet poderão busc
Sede da PREFEITURA MUN
ENGENHEIRO CALDAS, no 
expediente, onde será d
computador, acesso à intern
impressora com tinta e papel para
realizar pedidos de isenção do p
taxa de inscrição, inscrições, 
interposição de recursos con
decisão proferida no certame
exclusiva responsabilidade do 
realização do respectivo proce
termos deste edital. 

10. Caberá ao Prefeito do MU
ENGENHEIRO CALDAS a hom
resultado final, que deverá ocor
máximo de 30 (trinta) dias apó
ultimadas todas as etapas editalíc

11. A EXAME AUDITORES & CON
LTDA - EPP não participa do 
convocação e contratação dos
aprovados. Tais informações 
obtidas junto à PREFEITURA MU
ENGENHEIRO CALDAS. 

12. A PREFEITURA MUNIC
ENGENHEIRO CALDAS e 
AUDITORES & CONSULTORES
se eximem das despesas com
hospedagens dos candidatos e
fases do certame, mesmo quando
datas previstas no cronograma in

13. O CRONOGRAMA DO 
SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFIC
ser alterado pelos organizadore
momento, havendo justificadas 
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com.br ou pelo 

s relativas a 
s Simplificados 

es. 

 publicações 
eletivo Público 
dital, incluindo 

, comunicações 
s, assim como 

 Certame, é de 
andidato. 

omputador e/ou 
scar auxílio na 
NICIPAL DE 

o horário de 
disponibilizado 

ernet e uma 
ra que possam 
 pagamento da 
, consultas e 

ontra qualquer 
e, sendo de 

o candidato a 
cedimento nos 

UNICÍPIO DE 
omologação do 
orrer no prazo 
pós terem sido 
lícias. 

ONSULTORES 
o processo de 
os candidatos 
 deverão ser 
UNICIPAL DE 

ICIPAL DE 
 a EXAME 
S LTDA - EPP 
om viagens e 
 em quaisquer 
do alteradas as 
inicial. 

PROCESSO 
ICADO poderá 
res a qualquer 
s razões, sem 

que caiba aos interes
se opor, ou de reivind
alteração. 

14. A PREFEITURA
ENGENHEIRO CALD
de todos os documen
Seletivo Público Simp
(cinco) anos, observ
de 24/10/2001 do
Nacional de Arquiv
Código de Classifica
Arquivos para a Adm

15. Todos os casos om
não tenham sido exp
presente Edital s
Comissão Especial 
Público Simplificado. 

Engenheiro Caldas/MG

SAMUEL DU
Prefeito do Município 
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essados qualquer direito de 
indicar em razão de alguma 

A MUNICIPAL DE 
LDAS procederá à guarda 
entos relativos ao Processo 
mplificado pelo prazo de 05 
ervada a Resolução nº 14, 

o CONARQ (Conselho 
ivos), que dispõe sobre o 
icação de Documentos de 
ministração Pública. 

missos ou duvidosos que 
xpressamente previstos no 
serão resolvidos pela 

al de Processo Seletivo 
 

G, 31 de março de 2021. 

 

 

UTRA JÚNIOR 
io de Engenheiro Caldas 
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CARGOS / FUNÇÕES P
JORNADA DE TR

Cargos / 
Funções 
Públicas 

Vencimento 
(R$) 

Nº de 
Vagas 

cate
e ou

C

AGENTE 
COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE 

1.550,00 19 

Resid
comu
atuar
publi
proce
públi
com 
curso
inicia
horár
quare
conc
médi
houv
inscr
requi
admi
de ca
ensin
deve
conc
médi
de trê

AGENTE DE 
COMBATE A 
ENDEMIAS 

1.550,00 04 

Ter c
aprov
de fo
carga
quare
conc
médi
houv
inscr
requi
admi
de ca
ensin
deve
conc
médi
de trê
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ANEXO I 

 PÚBLICAS, VENCIMENTO, NÚMERO DE VAGAS, REQ
TRABALHO SEMANAL E VALOR DA TAXA DE INSCRIÇ

Requisitos 
(escolaridade, 

tegoria profissional 
utras exigências do 
Cargo / Função 

Pública) 

Jornada de 
Trabalho 
Semanal 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) Tipos 

sidir na área da 
munidade em que 
ar, desde a data da 

blicação do edital do 
cesse seletivo 

blico; ter concluído 
m aproveitamento, 
so de formação 
ial, com carga 

rária mínima de 
arenta horas; ter 
cluído o ensino 
dio (quando não 

uver candidato 
crito que preencha o 
uisito, poderá ser 

mitida a contratação 
 candidato com 
sino fundamental, que 
verá comprovar a 
clusão do ensino 
dio no prazo máximo 
 três anos) 

40h 60,00 
� Português 
� Informática
� Específica 

r concluído, com 
roveitamento, curso 
 formação inicial, com 
ga horária mínima de 

arenta horas; ter 
cluído o ensino 
dio (quando não 

uver candidato 
crito que preencha o 
uisito, poderá ser 

mitida a contratação 
 candidato com 
sino fundamental, que 
verá comprovar a 
clusão do ensino 
dio no prazo máximo 
 três anos) 

40h 60,00 
� Português 
� Informática
� Específica 
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EQUISITOS,  
IÇÃO 

Provas 

Nº de 
Questões 

Pontos 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

 
ca 

 

10 
10 
10 

2,5 
2,5 
5,0 

25 
25 
50 

 
ca 

 

10 
10 
10 

2,5 
2,5 
5,0 

25 
25 
50 
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TABELA 
ÁREAS DE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MICROÁREA 

ESF ANA MAFRA DE AGUIAR 

01 

Rua
Vila
Bair
Filh
Rua
Bela

02 

Rua
Mar
Mar
Mar
Fon

03 

Rua
Ver
Mar
(ant
Rua

04 

Rua
Maf
Dez
Bair

05 

Rua
Maf
Ped
Joa
dos
Fran
Mar
Bair
Mar

06 

Ave
800
Dias
Ant
Ger
Rua
Dias
Ribe

ESF JOAQUIM EFIGÊNIO DO 
CARMO (ZONA 
RURAL/URBANA) 

01 

Rua
Lop
até 
Lop
Vila
Ped

02 

Cór
Rur
(Zon
Peã

03 

Rua
Bair
Cida
Rua
Ant
Lox
Cida
Rua
Gon
Bair
Bair
Bair

04 Cór
(Zon

06 
Cór
Man
Baix
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ANEXO II 
A DE ABRANGÊNCIA / DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 
E ATUAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

ABRANGÊNCIA 

ua: Dom José Eugênio Corrêa (nº 157 até n° 300) – Bairro: 
ila Martins/ Bairro: Mafron; Rua: Carlos da Silveira Gatto - 
airro: Vila Martins/ Bairro: Mafron; Rua: Francisco Ferreira 
ilho (antiga rua Sobrália) – Bairro: Vila Martins/ Bairro: Mafron; 
ua: Sanzinha - Bairro: Mafron; Rua: 14 - Bairro: Mafron; Beco 
elarmino Freire - Bairro: Vila Martins 
ua: Dom José Eugênio Correia (nº 10 até nº 156) - Bairro: Vila 
artins/ Bairro: Mafron; Rua: Manoel Martins; Bairro: Vila 
artins/ Bairro: Mafron; Travessa Manoel Martins - Bairro: Vila 
artins; Rua: Olavo Bilac - Bairro: Vila Martins; Rua: José 
ontes de Oliveira - Bairro: Mafron 
ua: Moacir Dutra - Bairro: Vila Martins/ Bairro: Mafron; Rua: 
ereador Samuel Dutra (antiga Rua Pedro Lessa) - Bairro: Vila 
artins/ Bairro: Mafron; Rua: Boa Ventura da Silveira Castro 
ntiga Rua Tarumirim) - Bairro: Vila Martins/ Bairro: Mafron; 
ua: Sinfrônio Vicente Bonfim - Bairro: Vila Martins 
ua: Ana Mafra de Aguiar - Bairro Mafron; Rua: Três - Bairro 
afron; Rua: Francisco Lourenço Filho - Bairro Mafron; Rua: 
ezoito - Bairro Mafron; Rua: Joaquim Coelho de Almeida – 
airro: Vila Martins / Bairro: Mafron; 
ua: Adeodato José Martins – Bairro: Vila Martins / Bairro: 
afron / Residencial Barroso / Loteamento -Córrego das 
edras; Rua: Alberto Rodrigues – Bairro: Vila Martins; Rua: 
aquim Manoel Ribeiro - Bairro: Centro; Rua: Francisco Lopes 

os Santos (antiga rua 1) – Bairro: Residencial Barroso; Rua: 
rancisco Fernandez – Expansão Fernandez do Bairro Vila 
artins; Rua: João Zócoli (antiga Travessa Alberto Rodrigues) – 
airro: Vila Martins; Praça Izidóro Isaías Gonçalves - Bairro: Vila 
artins 
venida Vereador Sebastião Pernes de Miranda (nº 700 até o nº 
00); Rua: Braz Monteiro Esperança – Bairro: Sanches Fausto 
ias; Rua: Almira Ribeiro - Bairro: Sanches Fausto Dias; Rua: 
ntônio Barbosa Coutinho - Bairro: Sanches Fausto Dias; Rua: 
eraldo Martins de Andrade - Bairro: Sanches Fausto Dias; 
ua: Sebastião Gonçalves Soares - Bairro: Sanches Fausto 
ias; Rua: A (Residencial Caldas Novas); Beco Joaquim Manoel 
ibeiro - Bairro: Centro 
ua: Padre Francisco Dias da Fonseca – Bairro: Rosária Maria 
opes; Avenida Vereador Sebastião Pernes de Miranda (nº 11 
té nº 634) – Residencial Esperança / Bairro: Rosária Maria 
opes / Bairro: Centro; Rua: Deuzedino Ferreira Jordão – Bairro: 
ila Peçanha; Córrego dos Leites (Zona Rural); Córrego das 
edras (Zona Rural); Residencial Maria Luíza (Zona Rural) 
órrego do Molêdo (Zona Rural); Córrego do Calixto (Zona 
ural); Córrego das Pedras (Zona Rural); Córrego dos Ilhéus 
ona Rural); Córrego das Cachoeiras (Zona Rural); Córrego do 
eão (Zona Rural); Córrego dos Alexandres (Zona Rural) 
ua: Santo Antônio - Bairro: Vila Rainha; Rua: São João - 
airro: Vila Rainha; Rua: Prefeito Alberoni Albergaria - Bairro: 
idade Nova; Rua:  Ireni Rosa de Jesus - Bairro: Cidade Nova; 
ua: Bernardo Gonzaga da Silveira -  Bairro: Cidade Nova; Rua: 
ntônio Rodrigues Ferreira - Bairro: Cidade Nova; Rua: José 
oxe - Bairro: Cidade Nova; Rua: Sebastião Tomaz - Bairro: 
idade Nova; Rua: Pedro José Carneiro - Bairro: Cidade Nova; 
ua: Danilo Ferreira Cardoso - Bairro: Cidade Nova; Rua: Luíz 
onzaga - Bairro: Cidade Nova; Rua: Pedro Dorvino Filho - 
airro: Cidade Nova; Rua: Daúde Domingos da silva Filho - 
airro: Cidade Nova; Rua: Vereador João Ferreira da Costa - 
airro: Cidade Nova 
órrego da Mangueira (Zona Rural); Córrego da Engenhoca 
ona Rural); Córrego do Onça (Zona Rural) 
órrego do Mantimento de Cima (Zona Rural); Córrego do 
antimento do Meio (Zona Rural); Córrego do Mantimento de 
aixo (Zona Rural); Córrego dos Gonçalves (Zona Rural) 
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- 01 

- 01 

- 01 

- 01 

- 01 

- 01 

- 01 

- 01 

- 01 

- 01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREF
EN

Edital de abertura 
 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MICROÁREA 

ESF JOAQUIM BARBOSA DA 
SILVA 

01 

Rua
Dou
Ros
Mai
Vito
Lop
Esp
Bair

04 

Ave
Rain
Alpe
São
São
Rain

ESF JANDIR VIEIRA 
- Dist

- Dist
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ABRANGÊNCIA 

ua: Januário Veríssimo - Bairro: Rosária Maria Lopes; Rua: 
outor José de Assis Rodrigues (antiga Rua 1º de Abril) - Bairro: 
osária Maria Lopes; Rua: José da Silva Pires (antiga rua 1º de 
aio / nº 72 até nº159) - Bairro: Rosária Maria Lopes; Rua: José 
itor Martins (antiga Rua Dom Pedro II) - Bairro: Rosária Maria 
opes; Rua: São Dimas - Bairro: Rosária Maria Lopes; Rua: 
spírito Santo - Bairro: Rosária Maria Lopes; Praça da Matriz - 
airro: Rosária Maria Lopes 
venida Padre João Pina do Amaral - Bairro: Centro/ Bairro: Vila 
ainha; Rua:  Vereador José da Silveira Campos (antiga rua 
lpercata) – Bairro: Vila São José; Rua: São José - Bairro: Vila 
ão José; Rua: Rui Barbosa (a partir do nº 247) - Bairro: Vila 
ão José; Rua: Frei Roberto Bocca (nº 3 até nº 33) - Bairro: Vila 
ainha 

istrito São José do Acácio 

istrito Divino do Traíra 
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ATRIBU

•  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚ
prevenção de doenças e de promo
mediante ações domiciliares ou com
diretrizes do SUS que normatizam 
o acesso da comunidade assistida 
proteção da cidadania, sob supervi
Popular em Saúde as práticas po
proteção e a recuperação da saúd
saúde individual e coletiva a partir d
valorização dos saberes popular
fortalecimento do vínculo entre os 
saúde fundamentado na assistênc
do Agente Comunitário de Saúde,
rotineiras, casa a casa, para a bus
agravos ou de eventos de importân
de saúde de referência. Atribuiçõ
instrumentos para diagnóstico dem
registro de dados relativos à suas
saúde; cadastrar todas as pessoa
comunidade e o estímulo à par
socioeducacional; realização de
acompanhamento: a) da gestante
seguintes ao parto; c) da criança, v
do adolescente, identificando suas
saúde, em conformidade com o pr
Adolescente); e) da pessoa idosa, 
acidentes domésticos e motivand
sofrimento psíquico; g) da pessoa 
pessoa com sinais ou sintomas de
desenvolvendo ações de educaçã
desenvolvendo ações de educaç
domiciliares regulares e periódicas
b) de grupos de risco com maior
prevenção de doenças e de educ
população de risco, conforme sua v
vacinação. O acompanhamento de
Referência de Assistência Social 
doenças e agravos e de vigilância 
e coletivas nos domicílios e na co
entre outras, mantendo a equipe 
sistema de informação da atenç
preenchimento manual e/ou digital
imediato. No modelo de atenção 
família, dede que o Agente Comu
equipamentos adequados, são ati
profissional de saúde de nível sup
domiciliar, em caráter excepcional,
de glicemia capilar, durante a vis
unidade de saúde de referência; 
excepcional, com o devido encam
referência; a orientação e o apoio,
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ANEXO III 
BUIÇÕES DOS CARGOS / FUNÇÕES PÚBLICAS 

ÚDE: Descrição Sintética - tem como atribuição o
moção da saúde, a partir dos referenciais da Edu
omunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvida
m a saúde preventiva e a atenção básica em saúd
a às ações e aos serviços de informação, de saúd
visão do gestor municipal. Para fins deste Decreto
olítico-pedagógicas que decorrem das ações vo

úde, estimulando o autocuidado, a prevenção de 
ir do diálogo sobre a diversidade de saberes cultur
lares, com vistas à ampliação da participação
s trabalhadores da saúde e os usuários do SUS. 
cia multiprofissional em saúde da família, é cons
e, em sua área geográfica de atuação, a realiza
sca de pessoas com sinais ou sintomas de doenç

tância para a saúde pública e consequente encam
ções típicas em sua área de atuação. Atribuiçõ
mográfico e sociocultural; detalhamento das visitas
as atribuições, para fim exclusivo de controle e p
oas de sua microárea e manter os cadastros a
articipação nas políticas públicas voltadas par

de visitas domiciliares regulares e periódic
te, no pré-natal, no parto e no puerpério; b) da
, verificando seu estado vacinal e a evolução de s
as necessidades e motivando sua participação e
previsto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
, desenvolvendo ações da promoção de saúde e 

ndo sua participação em atividades físicas e co
a com dependência química de álcool, de tabaco 
de alteração na cavidade bucal; i) dos grupos ho
ão para promover a saúde e prevenir doenças; 
ção para promover a saúde e prevenir doenç

as para identificação e acompanhamento: a) de s
ior vulnerabilidade social, por meio de ações de
cação em saúde; c) do estado vacinal da gesta

a vulnerabilidade e em consonância com o previsto
de condicionalidades de programas sociais, em p
l (Cras); desenvolver atividade de promoção da 
a à saúde, por meio de visitas domiciliares e de a
comunidade, como por exemplo, combate à Deng
e informada, principalmente a respeito das situa
ção básica com registro adequado das ações

tal das informações; executar outras tarefas corre
o em saúde fundamentado na assistência mult
munitário de Saúde tenha concluído curso técni
atividades do Agente, em sua área geográfica d
uperior, membro de equipe: a aferição da pressã
al, encaminhando o paciente para a unidade de sa
isita domiciliar, em caráter excepcional, encami
; a aferição de temperatura axilar, durante a vi
minhamento do paciente, quando necessário, pa
io, em domicílio para a correta administração de 
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 o exercício de atividades de 
ducação Popular em Saúde, 
das em conformidade com as 
úde, com objetivo de ampliar 
úde, de promoção social e de 
to, entende-se por Educação 
oltadas para a promoção, a 
e doenças e a promoção da 
urais, sociais e científicos e a 
ão popular no SUS e ao 
. No modelo de atenção em 

nsiderada atividade precípua 
zação de visitas domiciliares 
nças agudas ou crônicas, de 

aminhamento para a unidade 
ções Típicas - utilização de 
tas domiciliares, com coleta e 
 planejamento das ações de 
 atualizados; mobilização da 
ara as áreas de saúde e 
icas para acolhimento e 

da lactante, nos seis meses 
 seu peso e de sua altura; d) 
 em ações de educação em 
0 (Estatuto da Criança e do 
e de prevenção de quedas e 
coletivas; f) da pessoa em 
o ou de outras drogas; h) da 
homossexuais e transexuais, 
; j) da mulher e do homem, 
nças. Realização de visitas 
 situações de risco à família; 
de promoção da saúde, de 
tante, da pessoa idosa e da 
sto no calendário nacional de 
 parceria com os Centros de 
a saúde, de prevenção das 
 ações educativas individuais 
ngue, malária, leishmaniose, 
ações de risco; alimentar o 

es realizadas, por meio de 
rrelatas a critério do superior 
ultiprofissional em saúde da 
nico e tenha disponíveis os 
 de atuação, assistidas por 
são arterial, durante a visita 
 saúde referência; a medição 

inhando o paciente para a 
visita domiciliar, em caráter 

para a unidade de saúde de 
e midicação de paciente em 
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situação de vulnerabilidade; a af
institucional, social e demográfico
realização de ações que possib
levantamentos socioepidemiológic
implementação, na avaliação e na
determinantes do processo saúde
rotinas e ações desenvolvidos no â
avaliação de ações em saúde; o es
e na avaliação de ações locais em 

•  AGENTE DE COMBATE A ENDE
controle de doenças e promoção d
supervisão do gestor de cada ente
mobilização da comunidade relativa
ações de prevenção  e controle de
Saúde e a equipe de atenção bá
encaminhamento, quando indicado
à autoridade sanitária responsáve
riscos e agentes transmissores de 
de ações de campo para pesqu
cadastramento e atualização da ba
controle de doenças; execução de 
controle químico e biológico, mane
ações de campo em projetos que
controle de doenças; registro das in
do SUS; identificação e cadastram
importância epidemiológica relacio
para desenvolver medidas simples
controle de vetores; exercício de a
focos endêmicos; vistoriar a detec
d’água com o auxílio, se necessá
larvicida em locais estabelecidos 
orientações gerais a população qu
mobilização social; realizar a limpe
habilitado) para deslocamento pes
atenção básica com registro adequ
das informações; executar outras 
dos Agentes de Combate às Ende
de vigilância epidemiológica e am
avaliação das ações de vacinação
pelo Ministério da Saúde, bem co
associados a essas vacinações;
conservação e no transporte de esp
laboratórios responsáveis pela iden
no Município; na necropsia de an
pública, auxiliando na coleta e n
procedimentos pertinentes; na inve
pública; na realização do planejam
animais, com vistas ao combate à
excepcional, e sob supervisão da 
Endemias poderá participar, media
das ações de vigilância epidemiológ
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aferição antropométrica; participação no planeja
ico; consolidação e a análise de dados obtidos
ibilitem o conhecimento, pela comunidade, de
icos realizados pela equipe de saúde; a partic
a reprogramação permanente dos planos de açã
e-doença; a orientação de indivíduos e de grupo
 âmbito da atenção básica em saúde; o planejame
estímulo à participação da população no planejam
 saúde. 

EMIAS: Descrição Sintética - Exercer atividades 
 da saúde, desenvolvidas em conformidade com 
te federado. Atribuições Típicas - desenvolvimento
ivas à prevenção e ao controle de doenças e agra
de doenças e agravos à saúde, em interação com
ásica; identificação de casos suspeitos de doen

do, para a unidade de saúde de referência assim 
vel; divulgação de informações para a comunida
e doenças e sobre medidas de prevenção individ

quisa entomológica, malacológica e coleta de 
ase de imóveis para planejamento e definição de 

e ações de prevenção e controle de doenças, com
nejo ambiental e outras ações de manejo integrad
ue visem a avaliar novas metodologias de inter
 informações referentes às atividades executadas,
amento de situações que interfiram no curso da
ionada principalmente aos fatores ambientais; m

les de manejo ambiental e outras formas de inte
 atividades de combate e prevenção de endemias
ecção de locais suspeitos sejam eles internos ou
ário de escadas para o alcance do local; realiza
s pela equipe de Vigilância em Saúde com o 
quanto à manutenção adequada dos imóveis; rea
peza de lotes e quintais vazios; conduzir veículo

essoal ou da equipe em atendimento; alimentar o
quado das ações realizadas, por meio de preench
s tarefas correlatas a critério do superior imediat
emias assistida por profissional de nível superior 

mbiental e de atenção básica a participação: no 
o animal contra zoonoses de relevância para a s

como na notificação e na investigação de evento
s; na coleta da animais e no recebimento, 
spécimes ou amostras biológicas de animais, para
entificação ou diagnóstico de zoonoses de relevâ
nimais com diagnóstico suspeito de zoonoses d
 no encaminhamento de amostras laboratoriais
vestigação diagnóstica laboratorial de zoonoses d
mento, desenvolvimento e execução de ações de

 à propagação de zoonoses de relevância para a
a coordenação da área de vigilância em saúde. 
iante treinamento adequado, da execução, da coo
lógica e ambiental.  
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jamento e no mapeamento 
os nas visitas domiciliares; 
e informações obtidas em 

ticipação na elaboração, na 
ção para o enfrentamento de 
pos sociais quanto a fluxos, 
ento, o desenvolvimento e a 
mento, no acompanhamento 

s de vigilância, prevenção e 
 as diretrizes do SUS e sob 
to de ações educativas e de 
ravos à saúde; realização de 
om o Agente Comunitário de 
enças e agravos à saúde e 
 como comunicação do fato 
ade sobre sinais, sintomas, 
iduais e coletivas; realização 
 reservatórios de doenças; 
e estratégias de prevenção e 
m a utilização de medidas de 
ado de vetores; execução de 
tervenção para prevenção e 
s, de acordo com as normas 
as doenças ou que tenham 
mobilização da comunidade 
tervenção no ambiente para 

as, mediante a notificação de 
ou externos; vistoriar caixas 

izar bloqueios com o uso de 
 uso de bomba costal; dar 

realizar palestrar e ações de 
los (desde que devidamente 
 o sistema de informação da 
chimento manual e/ou digital 
ato. É considerada atividade 
or e condicionada à estrutura 
o planejamento, execução e 
 saúde pública normatizadas 
tos adversos temporalmente 
, no acondicionamento, na 
ra seu encaminhamento aos 
vância para a saúde pública 
 de relevância para a saúde 
is, ou por meio de outros 
 de relevância para a saúde 
de controle da população de 
 a saúde pública, em caráter 
e. O Agente de Combate às 
ordenação ou da supervisão 
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MODELO DE REQUERIME

À 
Exame Auditores & Consultores Ltda - 
Processo Seletivo Público Simplificado 
 
Candidato  

Nº de Inscrição  

Cargo / Função Pública  

Declaro, para fins de requerimento de isen

da PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGEN

abaixo: 

1. Comprovação para família de baixa r

¬  Sou membro de família de baixa ren
de minha condição financeira, não poss

¬  Estou ciente de que, de acordo com
é a unidade nuclear composta por um
para o rendimento ou tenham suas d
domicílio, definido como o local que ser

¬  Estou ciente de que, de acordo com
baixa renda é aquela com renda familia

¬  Tenho conhecimento de que a renda
da família, não sendo incluídos no c
Decreto Federal nº 6.135, de 26 de jun

¬  Tenho conhecimento que renda fa
indivíduos na família.  

2. Comprovação da condição de desem

¬  declaro que estou de acordo com a
que não me encontro em gozo de be
natureza, exceto proveniente de segu
vínculo estatutário vigente com pode
legalmente reconhecida como autônom

3. Comprovação de que não tem condi

¬  Declaro que, em função de minha co
comprometa o sustento próprio e da 
parágrafo único do artigo 10 do Decre
7.115, de 29 de agosto de 1983. 

Local e da

Assinatur
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ANEXO IV 

MENTO PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE 

 EPP 
 – Edital nº 01/2021 - Prefeitura Municipal de Eng

DECLARAÇÃO 
nção do pagamento da Taxa de Inscrição do Processo

ENHEIRO CALDAS - Edital nº 01/2021, que me enq

 renda  

enda, nos termos da Lei Federal nº 13.656, de 30 de ab
sso pagar a taxa de inscrição em Processo Seletivo Púb

m o inciso I do artigo 4º do Decreto Federal nº 6.135, de
m ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por out
 despesas atendidas por aquela unidade familiar, todo
erve de moradia à família.  

m o inciso I do artigo 1º da Lei Federal nº 13.656, de 3
iliar mensal per capita de até meio salário mínimo.  

da familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos au
 cálculo aqueles percebidos dos programas descritos 
nho de 2007.  

familiar per capita é obtida pela razão entre a renda

mpregado  

 a Lei Estadual nº 13.392, de 07 de dezembro de 1999
benefício previdenciário de prestação continuada e nã
guro desemprego, não possuo vínculo empregatício re
der público nos âmbitos municipal, estadual ou fed
ma, conforme comprovado em cópias da documentação

dições financeira e arcar com o pagamento  

condição financeira, não posso arcar com o pagamento 
a família e estou ciente das penalidades por emitir d
reto Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979, e 

data: ____________________, _____/_____/_____. 

 

ura: ______________________________________ 
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E INSCRIÇÃO 

ngenheiro Caldas 

so Seletivo Público Simplificado 

quadro em uma das situações 

abril de 2018, e que, em função 
úblico Simplificado.  

 de 26 de junho de 2007, família 
utros indivíduos que contribuam 
dos moradores em um mesmo 

 30 de abril de 2018, família de 

auferidos por todos os membros 
s no inciso IV do artigo 4º do 

a familiar mensal e o total de 

99, que estou desempregado e 
não possuo renda de nenhuma 
registrado (CTPS), não possuo 
ederal e não exerço atividade 
ão prevista neste edital.  

to da taxa de inscrição, sem que 
r declaração falsa previstas no 
e no artigo 2º da Lei Federal nº 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREF
EN

Edital de abertura 
 

Por este instrumento particular, eu __

do CPF nº _________________, 

________________________________

na cidade de _____________________

e constituo como meu bastante procura

de ____________________________ 

Edital nº 01/2021 (ou para realizar pe

recursos contra qualquer decisão pro

portador da cédula de identidade nº 

_________________________, nº ___

___________________________, esta

firmar o requerimento padrão de inscri

referido edital. 

 

Local e data

Assinatura:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Não há necessidade de reconhecimento

FEITURA MUNICIPAL DE 
NGENHEIRO CALDAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

a de Processo Seletivo Público Simplificado nº 01/

Página 26 de 30 

ANEXO V 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

_________________________________________

 cédula de identidade nº _______________

____, nº _______, Bairro __________________,

________, estado de __________, e-mail ______

rador, para os fins de promover a minha inscrição

_  do Processo Seletivo Público Simplificado d

pedidos de isenção do pagamento da taxa de 

proferida no certame, etc), o Sr (a). ________

º ____________________, e-mail ___________

__, Bairro ____________________, CEP ______

stado de __________, com os poderes específi

crição e declaração de que estou de acordo com

ta: ____________________, _____/_____/_____.

 

a: ______________________________________ 

to de firma na procuração. 

1/2021 

Organização: 
 

 

_______________, portador 

___________, residente à 

_, CEP ________________, 

________________, nomeio 

o no Cargo / Função Pública 

da ___________________, 

 inscrição ou para impetrar  

_______________________, 

____________, residente à 

___________, na cidade de 

íficos para, em meu nome, 

m as normas do contidas no 

_. 
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MO

À 
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP
Processo Seletivo Público Simplificado – Ed
 
 

Candidato  

Nº de Inscrição  

Cargo / Função Pública  

 Publicação do Edital (e suas retificações
 

 Indeferimento do pedido de isenção do p
 

 inscrições (erro na grafia do nome) 
 
 

 Inscrições (omissão do nome) 
 
 

 Inscrições (Erro no nº de inscrição) 
 
 

 Inscrições (erro no nº da identidade) 
 
 

 Inscrições (erro na nomenclatura do Car
 

 Inscrições (indeferimento de inscrição) 
 

 Inscrições (indeferimento do pedido de a
 

 Local, sala, data e horário de prova (erro
 

 Realização das Provas 
 

 Questão da Prova Objetiva de Múltipla Es
 

 Gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Es
 

 Resultado (erro na pontuação e/ou class
 

 Qualquer outra decisão proferida no cert
 
 

Digitar ou datilografar ou es

 
Local e da

Assinatur
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ANEXO VI 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

EPP 
Edital nº 01/2021 - Prefeitura Municipal de Engenheiro C

Marque abaixo o tipo de recurso: 

es) 

pagamento da taxa de inscrição 

argo / Função Pública) 

 atendimento diferenciado) 

ro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário) 

 Escolha (desde que demonstrado erro material) 

 Escolha (erro na resposta divulgada) 

ssificação) 

rtame. Especificar _____________________________

escrever em letra de forma a justificativa do recurso, de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data: ____________________, _____/_____/_____. 
 

ura: ______________________________________ 
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 Caldas 

_______________________ 

e forma objetiva: 
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PROGRAMA DE

NÍVEL DE ESCOLARIDADE: Ensino m

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PORTUGUÊS PARA AGENTE COM
Compreensão e interpretação de textos; G
textual, coesão e coerência textual; Morfo
verbais; Concordância verbal e nominal; R
período: aspectos sintáticos e semântico
Bibliográfica: CUNHA, Celso; CINTRA, 
Lexikon, 2013. KOCH, Ingedore Villaça; EL
NEVES, Maria Helena de Moura. Guia de
SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramátic
abranjam o programa proposto. 

INFORMÁTICA PARA AGENTE COM
Conhecimento do sistema operacional M
segurança, antivírus e atualização (Window
pastas e subpastas no Windows 7. 2. Con
documentos; sumário e índice; formatação
salvar, editar e apagar), cálculos, fórmulas
Explorer 11 para Windows 7; 5. Operaç
mensagens; anexos; catálogo de endereço
de suporte integrados e disponíveis on-line
2007, Internet Explorer 11 para Windows 7 

ESPECÍFICA PARA AGENTE 
determinantes/condicionantes; Promoção, 
familiar e territorial; Conceito de territorializa
eficácia, eficiência e efetividade em saúd
técnicas; Conceitos de acessibilidade, equi
para enfrentamento dos problemas; Inters
ética e cidadania; Saúde da criança, adoles
de informação da atenção básica; Conceito
da família; Controle Social; Atribuições esp
família; A Estratégia Saúde da Família, com
saúde. Sugestão Bibliográfica: 1. BRASIL
Seção II. Da saúde. 2. BRASIL, Lei Fede
BRASIL, Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2
2006. Aprova a Política Nacional de Atenç
Atenção Básica para o Programa Saúde 
Oficial da república Federativa do Brasil. 
Comunitário de Saúde. Ministério da Saúd
fevereiro de 2006. Acrescenta os §§ 4º, 5º
Brasília, DF, 13 fev. 2006. 8. Ministério da Sa
Nacional de Agentes Comunitários de Saúd
Cruz. Saúde da família: avaliação da implem
atual. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 1
Básica. Avaliação normativa do Programa 
saúde da família: 2001/2002. Brasília: Minis
da Educação na Saúde. Comitê Nacional 
Desprecarização do Trabalho no SUS. D
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 12. M
Comitê Nacional Interinstitucional de Des
Trabalho no SUS. DesprecarizaSUS: perg
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ANEXO VII 

E PROVA PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLH

 médio completo 

E; AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. 

MUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE C
; Gêneros e tipos de texto; Figuras de Sintaxe; Figura
rfossintaxe; Verbos: flexão, conjugação, vozes, corre
Regência verbal e nominal; Crase; Colocação pronom
cos; Acentuação gráfica; Ortografia; Pontuação; Var

A, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâ
ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos d
de uso do português: confrontando regras e usos. 2 
tica Completa. 31ª ed. São Paulo: Nova Geração, 20

MUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COM
Microsoft Windows 7: arquivos, pastas (diretórios) 

ows Update). Utilização do Windows Explorer: copiar, m
onhecimento do editor de textos Microsoft Word 2007:
ão e impressão. 3. Microsoft Excel 2007: Elaboração 
s, manipulação de planilhas e impressão. 4. Conhecim
ações de correio eletrônico no Microsoft Office Out
os; organização das mensagens. Sugestão Bibliográf
e e off-line nos softwares Microsoft Windows 7, Microso
7 e Microsoft Outlook 2007.  Outros Livros e apostilas in

COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Processo 
, prevenção e proteção à saúde; Princípios e Diretri
ização, micro-área e área de abrangência; Indicadores e
úde coletiva; Estratégia de avaliação em saúde; con
uidade e outros; Principais problemas de saúde da po
rsetorialidade: conceito e dinâmica político-administrat
lescente; Instrumentos de avaliação de indicadores de s
ito da estratégia saúde da família. Visita domiciliar; Con
specíficas do Agente Comunitário de Saúde – ACS; Ob
omo re-orientadora do modelo de atenção básica à saúd

ASIL, Câmara dos Deputados. Constituição Brasileira de 
deral nº 8.080, de 19/09/1990. 3. BRASIL, Lei Federa
/2006. 5. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/G
ção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes. e n

e da Família. (PSF) e o Programa Agentes Comunitá
il. Brasília, nº 61, p 71, 29 de março de 2006. Seçã
úde. 3ª edição. Brasília 2000. 7. BRASIL. Emenda C
5º e 6º ao art. 198 da Constituição Federal. Diário Ofici
 Saúde; Fundação Nacional de Saúde. Manual de recru
úde. Brasília: Ministério da Saúde, 1991. 9. Ministério d

lementação em dez grandes centros urbanos: síntese do
. 10. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saú
a Saúde da Família: monitoramento da implantação e 
nistério da Saúde, 2004. 11. Ministério da Saúde. Secre
l Interinstitucional de Desprecarização do Trabalho no
DesprecarizaSUS: como criar Comitês de Desprecar
Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalh

esprecarização do Trabalho no SUS. Programa Nac
rguntas e respostas. Brasília: Ministério da Saúde, 20

1/2021 
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LHA 

COMBATE A ENDEMIAS: 
ras de Linguagem; Articulação 

relação entre tempos e modos 
minal; Estrutura da oração e do 
ariação linguística.  Sugestão 
râneo. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
 do texto. São Paulo: Contexto. 

2 ed. São Paulo: Unesp, 2012. 
2011.  Outras publicações que 

OMBATE A ENDEMIAS: 1. 
) e operações com arquivos; 
, mover e excluir arquivos; criar 
7: criar, salvar, editar e apagar 
o de planilhas e gráficos (criar, 
imento de Internet e do Internet 
utlook 2007: receber e enviar 
áfica: Sistemas de Ajuda (F1) e 
soft Word 2007, Microsoft Excel 
 inerentes à área. 

 saúde-doença e seus 
trizes do SUS; Cadastramento 
s epidemiológicos; Conceitos de 
onceitos, tipos, instrumentos e 
opulação e recursos existentes 

rativa do município; Noções de 
e saúde adulto e idoso; Sistema 
onstituição de equipe da Saúde 
bjetivos da estratégia saúde da 
úde; Sistema de informação em 
e 1988 – Título VIII. Capítulo II. 
ral nº 8.142, de 28/12/1990. 4. 

S/GM nº 648 de 28 de março de 
 normas para a organização da 
tários de saúde (PACS). Diário 
ão I. 6. O trabalho do Agente 
Constitucional nº 51, de 14 de 
icial da União, Poder Executivo, 
crutamento e seleção: Programa 
o da Saúde; Fundação Oswaldo 
 dos principais resultados. 2ª ed. 
úde. Departamento de Atenção 
e funcionamento as equipes de 
retaria de Gestão do Trabalho e 
no SUS. Programa Nacional de 
arização do Trabalho no SUS. 
alho e da Educação na Saúde. 
cional de Desprecarização do 
2006. 13. Ministério da Saúde. 
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Secretaria de Políticas de Saúde. Departam
saúde: um pacto tripartite. Brasília: Ministér
nº. 1, mar. 2006. 15. SIAB: Manual do Si
Comunidade. Brasília: Ministério da Saúde
de Atenção Básica - nº 21, Vigilância em Sa

ESPECÍFICA PARA AGENTE DE CO
Vetores, ciclo de vida dos vetores, controle
da doença, complicações; Notificação; Orie
Agente de Controle de Endemias especifi
trabalho do Agente de controle de Endem
Modo de transmissão da doença; Manifest
controle e prevenção da doença. Leishma
Definição das doenças, agentes etiológic
transmissão das doenças; principais manife
- Definição da doença, agente etiológico; Ve
doença; Cólera - Definição da doença, age
Cuidados após mordida de animais peçon
manipular. Definição dos termos endemia e
de atuação do SUS. Visita domiciliar com
correta de executar, ficha de visita, local 
Agente Comunitário de saúde no controle d
seu município garantindo saúde para todos
Saúde. Guia de vigilância epidemiológica-2
Outras revistas ou livros técnicos / específic

 
  

FEITURA MUNICIPAL DE 
NGENHEIRO CALDAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

a de Processo Seletivo Público Simplificado nº 01/

Página 29 de 30 

tamento de Atenção Básica. Modalidade de contrataçã
ério da Saúde, 2002. 14. CADERNOS RH SAÚDE. Bras
 Sistema de Informação da Atenção Básica/MS-SAS.
e, 1998. 16. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento 

Saúde. Brasília: MS, 2008. Outras publicações que abra

COMBATE A ENDEMIAS: Dengue - Definição d
le de vetores; Modo de transmissão da doença, período
rientações de tratamento sintomático; Prevenção; Medid
ificamente no controle da Dengue; Equipamentos de
mia. Malária - Definição da doença, agente etiológico;
stações da doença; Diagnóstico, Gota espessa; Notific
aniose Tegumentar Americana e Leishmaniose Vi

icos; Vetores; reservatórios dos parasitas que provo
ifestações das doenças; Medidas gerais de controle e pr
 Vetores; Reservatórios; Formas de transmissão; Medid
ente etiológico; Formas de transmissão da doença; Med

onhentos. Importância da higiene na manipulação de a
 e epidemia, diferença entre eles, exemplos. O SUS e o
mo função do Agente de Endemias no combate aos 
l de fixar a ficha de visitas após a inspeção. Sugest
 da Dengue", coleção da biblioteca virtual do Ministério 
s" (O que é o SUS e os seus princípios) Coleção da bib
2005. Biblioteca virtual do ministério da saúde/Secre

ficos da área. Outras publicações que abranjam o progr

1/2021 

Organização: 
 

 

ção de agentes comunitários de 
asília: Ministério da Saúde, v. 3, 

SAS. Coordenação de Saúde da 
o de Atenção Básica. Cadernos 
ranjam o programa proposto. 

 da doença, agente etiológico; 
do de incubação; Manifestações 
das de controle; Atribuições do 
e Proteção Individual (EPI) no 
o; Vetor ciclo de vida do vetor; 

ificação da doença; Medidas de 
Visceral Americana (calazar) - 
vocam as doenças; Modos de 
 prevenção. Doença de Chagas 
idas de controle e prevenção da 
edidas de prevenção e controle; 
 alimentos, maneira correta de 
 o agente de endemias, Campo 

s vetores. Importância, maneira 
stão Bibliográfica: Cartilha "O 
io da Saúde. Cartilha "O SUS no 
biblioteca virtual do Ministério da 
retaria de Vigilância em Saúde. 
grama proposto. 
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CRONOGRAM

DATA / PERÍODO HORÁRIO 

19/04/2021 
9h 

9h às 23h59 

Até 20/04/2021 - 

Até 26/04/2021 14h 

02/05/2021 23h59 

Até 03/05/2021 - 

Até 05/05/2021 14h 

Até 12/05/2021 14h 

16/05/2021 
8h 

Até 23h59 

Até 25/05/2021 14h 

Até 31/05/2021 14h 

No prazo máximo de 30 
(trinta) dias após terem 
sido ultimadas todas as 

etapas editalícias 

- 
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ANEXO VIII 

MA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO

EVENTO 

ABERTURA das INSCRIÇÕES 

PEDIDOS DE ISENÇÃO do pagamento do valor da ta

Envio, via upload, dos DOCUMENTOS exigidos pa
pagamento do valor da taxa de inscrição 
Divulgação do RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISE
da taxa de inscrição  
ENCERRAMENTO das INSCRIÇÕES  
PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO referente ao
Envio, via upload, do LAUDO MÉDICO pelo candid
deficiente ou que necessitar de atendimento difere
provas 
Divulgação do MAPA ESTATÍSTICO DE INSC
CANDIDATOS INSCRITOS  
Divulgação do LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS P
Escolha) e confirmação de DATA e HORÁRIO (Dist
de Prova) 
Disponibilização do CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, 
contendo informação sobre LOCAL, DATA e HOR
PROVAS (Objetiva de Múltipla Escolha) 
Realização das provas (Objetiva de Múltipla Escolh
Divulgação do GABARITO PROVISÓRIO 
Divulgação do GABARITO DEFINITIVO 
Divulgação do RESULTADO PRELIMINAR das 
Escolha), em ordem alfabética, contemplando todo
disponibilização do ESPELHO DA FOLHA DE RESP
área restrita, denominada “ÁREA DO CANDIDATO” 
Divulgação do RESULTADO FINAL, em ordem d
somente os candidatos aprovados na PROVA OBJET

HOMOLOGAÇÃO do RESULTADO FINAL 

1/2021 
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O  

 taxa de inscrição 

ara PEDIDOS DE ISENÇÃO do 

SENÇÃO do pagamento do valor 

ao valor da taxa de inscrição 
idato que quiser concorrer como 
renciado para a realização das 

SCRIÇÕES e da relação de 

PROVAS (Objetiva de Múltipla 
istribuição de Candidatos / Locais 

 na área restrita do candidato, 
RÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS 

lha) 

 provas (Objetiva de Múltipla 
dos os candidatos envolvidos; e 
SPOSTAS do candidato, em sua 
 

 de classificação, contemplando 
ETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 


