
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO/CADASTRO DE RESERVA 

N° 028/2018 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

 
 

 

O Município de Guiricema, Minas Gerais, através de seu representante, o prefeito 

Municipal Ari Lucas de Paula Santos e a Secretaria Municipal de Saúde, 
tornam público que estão abertas, no período de 19 a 26 de dezembro de 

2018, as inscrições ao Processo Seletivo Público para composição de 

quadro de reserva, do cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS e 
emprego público de Agente Comunitário de Endemias – ACE, para eventual 

contratação temporária de excepcional interesse público para atuação de 

profissionais diversos em caráter temporário e por contrato por tempo 
determinado, de acordo com os cargos a seguir relacionados, o qual se regerá 

pelas instruções deste Edital: 

  

1.DISPOSIÇÕES LEGAIS 
CONSIDERANDO que a contratação por tempo determinado tem como fonte 

legal o inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as disposições 

da Lei Municipal n.º 528/2009 e a Lei nº 714 de 19 de junho de 2017 – Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei 737/2018. 

 

CONSIDERANDO que, de igual modo, vigora recomendação emanada pelo 

ilustre representante do Ministério Público, no bojo do inquérito civil n.º MPMG - 

0720 17 000068-4, do qual “ponderou acerca dos Cargos Comissionados e das 
contratações temporárias existentes no Município de Guiricema, ressaltando a 

necessidade de se atender aos mandamentos constitucionais acerca da matéria” 

(SIC). 
 

CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Guiricema, 

onde demonstra a necessidade de composição de cadastro de reserva para o ano 

de 2019, de modo a estigmatizar a necessária organização administrativa, 
visando evitar prejuízos em prol da continuidade do serviço público e princípio da 

eficiência, para o atendimento das necessidades básicas da política pública da 

Saúde; 
 

CONSIDERANDO que as ações e serviços públicos, sobretudo dos setores da 

saúde, educação e assistência social, são essenciais na forma preconizada no 
inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal e não podem sofrer interrupções de 

continuidade, por se tratar de direito de fundamental importância, sob pena de 

causar prejuízos irreparáveis à população; 

 
CONSIDERANDO que a administração tem como princípio basilar a continuidade 

do serviço público, e uma eventual paralisação para suprir procedimentos 

burocráticos, fatalmente acarretará em violação aos dispositivos constitucionais e 
legais aplicáveis à espécie; 

 

CONSIDERANDO que a contratação direta emergencial se baseia em situações 
excepcionais, em que um fato extraordinário, que foge à preordinária do 

administrador, traz a necessidade irresistível de a Administração contratar em 



 

curto espaço de tempo que se mostra incompatível com a tramitação de um 

concurso e ou processo seletivo; 

 
CONSIDERANDO que é dever do gestor, encontrar caminhos seguros, de modo 

a estigmatizar o Princípio basilar da Continuidade do Serviço Público, sobretudo 

os setores tidos como essenciais, Saúde, Educação e Coleta de Lixo, uma vez 
que o nosso ordenamento jurídico contempla no art. 175 da Constituição da 

República e na legislação infraconstitucional como o Código de Defesa do 

Consumidor (arts. 6º, 10 e 22) e a Lei Nacional de Concessões de Serviços 

Públicos (arts. 6º, § 1º, e 7º, I); 
 

CONSIDERANDO que a atual administração precisa adotar meios transitórios 

que agreguem a máxima abalizadora contida nas disposições constitucionais do 
artigo 37 da Carta Magna, sobretudo no que tange a impessoalidade, aliás, mais 

que isso, precisa garantir igualdade relativa de acesso aos cargos e empregos 

públicos para aqueles que atendam aos requisitos estabelecidos em lei para seu 
provimento, de modo a, se bem implementado, o certame seletivo de caráter 

público contribui significativamente para a escolha do profissional mais apto 

dentre aqueles disponíveis no mercado de trabalho, segundo os critérios de 

seleção previamente definidos, contemplando, de igual forma, o fator eficiência. 
 

CONSIDERANDO que a contratação de pessoal neste certame, para atender as 

atividades específicas de áreas e setores tidos como essenciais, é uma exceção à 
regra geral do concurso, uma vez que se reveste dos atributos da transitoriedade 

e da precariedade que justificam a celebração de vínculo laboral 

temporariamente pré-definido enquanto não é realizado concurso que já se 
encontra em processamento, de modo que cabe aos Municípios avaliarem suas 

possibilidades de realizar o processo seletivo público, de modo a contemplar, 

sobretudo, os princípios basilares da Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e 

Legalidade, bem como buscarem sempre estratégias que visem a diminuição da 
rotatividade de profissionais nas equipes. 

 

CONSIDERANDO que, somente no ano de 2018, através da atual 
administração, fora implantado no quadro de pessoal do Município de Guiricema, 

o emprego público de Agente Comunitário de Endemias - ACE, de modo a 

extirpar em definitivo a malfada prática do desvio de função, mesmo que 

transitoriamente até a realização de eventual concurso público;  
 

CONSIDERANDO, por fim, que vigora termo de ajustamento de conduta 

celebrado em Município de Guiricema e a 3ª Promotoria de Justiça da Comarca 
de Visconde do Rio Branco/MG, que dentre outras obrigações constou-se 

cláusulas como: 1.Manter em funcionamento e atualizado o Sistema de 

Informação de Febre Amarela e Dengue – FAD; 2.Enviar regularmente os dados 
da dengue à Gerência Regional de Saúde – SES dentro dos prazos estabelecidos 

pelo Gestor Estadual; 3. Apresentar bimestralmente os resultados do Programa 

Nacional de Saúde ao Conselho Municipal de Saúde e à Gerência Regional de 

Saúde – SES; 4.realizar o combate ao vetor e à sua lavra em conformidade com 
determinações técnicas da Secretaria Estadual de Saúde; 5. Manter o 

quantitativo de pessoal envolvido na execução das ações de combate ao vetor, 

estabelecido, no mínimo, em um agente para cada 800 imóveis, no intuito de 
reduzir o índice de infestação predial amenos de 1%; 6. Atuar de forma que as 

atividades de campo atinjam um mínimo de 90%(noventa por cento) dos imóveis 

existentes, edificados ou não, a cada 2 (dois)meses, cumprindo, pelos menos 



 

6(seis) inspeções anualmente, devendo as visitas ficar registradas nos próprios 

imóveis; obrigações essas que são típicas do profissional de Agente de Combate 

de Endemias - ACE. 
Deste modo, diante da vacância do cargo, bem como a necessidade de 

manutenção de cadastro de reserva para a seleção de profissionais hábeis a 

eventual preenchimento de cargo vago, bem como o excepcional interesse 
público, JUSTIFICA-SE assim o ato. 

 

2.ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA 

2.1. A função temporária de que trata este Processo Seletivo Público com vistas 
a composição de cadastro de reserva corresponde ao exercício das atividades de 

Agente de Combate a Endemias e Agente Comunitário de Saúde, de acordo com 

as atribuições abaixo descritas: 
2.2. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: Descrição sintética: O Agente de 

Combate a Endemias tem como atribuição básica o exercício de atividades de 

Vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas 
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada 

Município. Descrição analítica: Desenvolvimento de ações educativas e de 

mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e 

agravos à saúde; Realização de ações de prevenção e controle de doenças e 
agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe 

de atenção básica; Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à 

saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de 
referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável; 

Divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e 

agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e 
coletivas; Realização de ações de campo para pesquisa entomológica, 

malacológica e coleta de reservatórios de doenças; Cadastramento e atualização 

da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e 

controle de doenças; Execução de ações de prevenção e controle de doenças, 
com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e 

outras ações de manejo integrado de vetores; Execução de ações de campo em 

projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção 
e controle de doenças; Registro das informações referentes às atividades 

executadas, de acordo com as normas do SUS; Identificação e cadastramento de 

situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância 

epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; Mobilização 
da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras 

formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. É considerada 

atividade dos Agentes de Combate às Endemias assistida por profissional de nível 
superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de 

atenção básica a participação: I - no planejamento, execução e avaliação das 

ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública 
normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na 

investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações; 

II - na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na 

conservação e no transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais, 
para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação ou 

diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no Município; III - na 

necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a 
saúde pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras 

laboratoriais, ou por meio de outros procedimentos pertinentes; IV - na 

investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde 



 

pública; V - na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de 

ações de controle da população de animais, com vistas ao combate à propagação 

de zoonoses de relevância para a saúde pública, em caráter excepcional, e sob 
supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde. O Agente de 

Combate às Endemias poderá participar, mediante treinamento adequado, da 

execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância 
epidemiológica e ambiental. E demais atribuições constantes na Lei Federal 

11.350/2006. 

2.3. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Descrição sintética: O Agente 

Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de 
prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da 

Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 
SUS que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com 

objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de 

informação, de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob 
supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Descrição 

analítica: Para fins desta Lei, entende-se por Educação Popular em Saúde as 

práticas político - pedagógicas que decorrem das ações voltadas para a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde, estimulando o autocuidado, a 
prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e coletiva a partir do 

diálogo sobre a diversidade de saberes culturais, sociais e científicos e a 

valorização dos saberes populares, com vistas à ampliação da participação 
popular no SUS e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde e 

os usuários do SUS. No modelo de atenção em saúde fundamentado na 

assistência multiprofissional em saúde da família, é considerada atividade 
precípua do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de atuação, a 

realização de visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca de pessoas 

com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, de agravos ou de 

eventos de importância para a saúde pública e consequente encaminhamento 
para a unidade de saúde de referência. No modelo de atenção em saúde 

fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são 

consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área 
geográfica de atuação: I - a utilização de instrumentos para diagnóstico 

demográfico e sociocultural; II - o detalhamento das visitas domiciliares, com 

coleta e registro de dados relativos a suas atribuições, para fim exclusivo de 

controle e planejamento das ações de saúde; III - a mobilização da comunidade 
e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas de saúde 

e socioeducacional; IV - a realização de visitas domiciliares regulares e 

periódicas para acolhimento e acompanhamento: a) da gestante, no pré-natal, 
no parto e no puerpério; b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto; c) da 

criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura; 

d) do adolescente, identificando suas necessidades e motivando sua participação 

em ações de educação em saúde, em conformidade com o previsto na Lei no 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e) da 
pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde e de prevenção de 

quedas e acidentes domésticos e motivando sua participação em atividades 

físicas e coletivas; f) da pessoa em sofrimento psíquico; g) da pessoa com 

dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas; h) da pessoa com 
sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal; i) dos grupos homossexuais e 

transexuais, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e 

prevenir doenças; j) da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação 
para promover a saúde e prevenir doenças; V - realização de visitas 



 

domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento: a) de 

situações de risco à família; b) de grupos de risco com maior vulnerabilidade 

social, por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e de 
educação em saúde; c) do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da 

população de risco, conforme sua vulnerabilidade e em consonância com o 

previsto no calendário nacional de vacinação; VI - o acompanhamento de 
condicionalidades de programas sociais, em parceria com os Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras). No modelo de atenção em saúde 

fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, desde que o 

Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso técnico e tenha disponíveis 
os equipamentos adequados, são atividades do Agente, em sua área geográfica 

de atuação, assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da 

equipe: I - a aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter 
excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; II 

- a medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter 

excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência; III 
- a aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter 

excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, 

para a unidade de saúde de referência; IV - a orientação e o apoio, em domicílio, 

para a correta administração de medicação de paciente em situação de 
vulnerabilidade; V - a verificação antropométrica. No modelo de atenção em 

saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são 

consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde compartilhadas com os 
demais membros da equipe, em sua área geográfica de atuação: I - a 

participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e 

demográfico; II - a consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas 
domiciliares; III - a realização de ações que possibilitem o conhecimento, pela 

comunidade, de informações obtidas em levantamentos socioepidemiológicos 

realizados pela equipe de saúde; IV - a participação na elaboração, na 

implementação, na avaliação e na reprogramação permanente dos planos de 
ação para o enfrentamento de determinantes do processo saúde-doença; V - a 

orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações 

desenvolvidos no âmbito da atenção básica em saúde; VI - o planejamento, o 
desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde; VII - o estímulo à 

participação da população no planejamento, no acompanhamento e na avaliação 

de ações locais em saúde. E demais atribuições constantes na Lei Federal 

11.350/2006. 
2.4. A delimitação de atuação do Agente Comunitário de Saúde são as 

microáreas dos “ESFs” (Estratégia Saúde da Família), conforme tabela abaixo. 

 
ESF Microárea Carga 

Horária 
Vencimento 

ESF – 01 
Cruzeiro  

Microárea 
01,02,03,04,05,06 

e 07 

40 h/s R$1.083,97 

ESF – 02 
Tuiutinga  

Microárea 
01,02,03,04,05,06 

e 07 

40 h/s R$1.083,97 

ESF – 03 
Vilas Boas 

 

Microárea 
01,02,03,04,05,06 

e 07 

40 h/s R$1.083,97 

 

2.5. A carga horária de trabalho em ambos os cargos será de 40 horas/semana. 

 



 

3.DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Para concorrer ao Processo Seletivo Público, o candidato deve: 

3.1. possuir a escolaridade e demais requisitos exigidos para o exercício do 
cargo; 

3.2. ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ainda, de nacionalidade portuguesa, 

sendo que neste caso, deve estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre 
Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos nos 

termos do artigo 12, § 1º, da Constituição Federal e dos Decretos nº 70.391/72 

e nº 70.436/72; 

3.3. estar quite com a Justiça Eleitoral, através de certidão de quitação eleitoral 
emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, site http://www.tse.jus.br; 

3.4. Atestado de Antecedentes emitido pela Polícia Civil do Estado de Minas 

Gerais (pode ser obtido no sítio eletrônico https://www.pc.mg.gov.br); 
3.5. estar em dia com as obrigações militares; 

3.6. Ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições 

da função pública, através de Atestado Médico Admissional, emitido por 
médico do trabalho, devendo o exame médico admissional ser custeado 

pelo contratado. 

3.7. ter, no ato da inscrição, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 

 
4.DAS INSCRIÇÕES 

4.1. As inscrições serão nos dias 19 a 26 de dezembro de 2018, das 12:00 às 

16:00 horas (horário de Brasília), na sede da Prefeitura Municipal de Guiricema, 
localizada na Praça Coronel Luiz Coutinho, s/n, Centro, Guiricema/MG, setor 

Recursos Humanos. 

 
5.CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA A INSCRIÇÃO 

5.1. Para inscrever-se no Processo Seletivo Público, o candidato deverá 

comparecer pessoalmente ao endereço e nos horários e prazos indicados no item 

4.1, ou por intermédio de procurador munido de instrumento público ou 
particular de mandato (com poderes especiais para realizar a sua inscrição no 

Processo Seletivo Simplificado), apresentando, em ambos os casos, os seguintes 

documentos: 
5.1.1. Ficha de inscrição e currículo – Anexo I, disponibilizada no ato pela 

Comissão ou através do site da prefeitura municipal de Guiricema, devidamente 

preenchida e assinada; 

5.1.2. Cópia autenticada de documento de identidade oficial com foto, quais 
sejam: carteiras ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de 

Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 

Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos 
de Classe que, por força de Lei Federal, valem como documento de identidade, 

como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC, etc.; Certificado de Reservista; 

Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira 
Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97, artigo 15). 

5.1.3. Comprovante de Ensino Médio completo; 

5.1.4. Comprovante de endereço (caso não esteja no nome do candidato, deve 

ser apresentado Declaração de residência emitida pelo Cartório com firma 
reconhecida do proprietário do imóvel). *No caso de inscrição para Agente 

Comunitário de Saúde é obrigatório residir na área da comunidade em que irá 

atuar (Art. 6º, Inciso I, da Lei Federal 11.350/2006). 
5.1.5. Comprovante de conclusão do curso de formação inicial, com carga 

horária mínima de 40hs (Art. 6º, Inciso II e Art. 7°, Inciso I, da Lei Federal 

11.350/2006). 

http://www.tse.jus.br/
https://www.pc.mg.gov.br/


 

5.1.6. Comprovantes/Certificados de conclusão de cursos, com informação da 

carga horária. 

5.1.7. Ser maior de 18(dezoito) anos. 
5.2 Os documentos poderão ser autenticados no ato da inscrição, desde que o 

candidato apresente para conferência os originais juntamente com a cópia. 

 
6.FORMATAÇÃO DOS CURRÍCULOS 

6.1. O currículo profissional deverá ser preenchido pelo candidato nos moldes do 

Anexo I do presente Edital. 

6.2. Os critérios de avaliação dos currículos totalizarão o máximo de 100 (cem) 
pontos. 

6.3. Somente serão considerados os títulos expedidos por pessoas jurídicas, de 

direito público ou privado, que atenderem os critérios definidos neste Edital. 
6.4. Nenhum título receberá dupla valorização. 

6.5. A classificação dos candidatos será efetuada através da pontuação dos 

títulos apresentados, em uma escala de zero a cem pontos, conforme os 
seguintes critérios: 

 
ESPECIFICAÇÃO Pontuação Unitária Pontuação  

Máxima 

Cursos de capacitação na área de saúde pública, com 
duração mínima de 20 horas. 

5 pontos por curso 20 pontos 
(04 cursos) 

 
Tempo de serviço público, exercido exclusivamente 

como Agente de Combate à Endemias ou Agente 
Comunitário de Saúde. 

5 pontos para cada 03(três) 
meses completos trabalhados e 

comprovados por Declaração 
de função. (Não será 

contabilizado fração de 
tempo inferior a 03 meses) 

 
 

 
40 pontos 

(02 anos) 

 
Tempo de serviço público, exercido em qualquer 

cargo ou função pública na área da saúde. 

2,5 pontos para cada 03(três) 
meses completos trabalhados e 

comprovados por Declaração 
de função. (Não será 

contabilizado fração de 
tempo inferior a 03 meses) 

 
 

 
20 pontos 

(02 anos) 

Cursos de capacitação geral, com duração 

mínima de 20 horas. 

5 pontos por curso 20 pontos 

(04 cursos) 

 

7.DO RESULTADO 

7.1. O resultado será afixado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de 
Guiricema, no dia 03 de janeiro de 2019, a partir das 15:00 horas, no átrio 

do Paço Municipal e no site oficial http://guiricema.mg.gov.br, podendo 

justificadamente haver dilação e prorrogação da presente data, em tudo dando a 

publicidade necessária. 
 

8.DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

8.1. Em caso de empate, terá preferência o candidato: 
a) tiver idade superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia das inscrições, em 

atendimento ao que dispõe o Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03; 

b) O candidato que obtiver o maior número de pontos no item formação 

acadêmica;  
c) maior experiência profissional; 

d) Maior idade, considerando - se dia, mês e ano de nascimento. 

  
9.DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1. Recursos quanto ao resultado do presente Processo Seletivo Público serão 

admitidos desde que formalizados por escrito e protocolado até 02 (dois) dias 



 

úteis após a data da divulgação do resultado, exclusivamente na sede do Paço 

Municipal, localizada na Praça Coronel Luiz Coutinho, s/n, Centro, Guiricema/MG. 

  
10.DOS RECURSOS FINANCEIROS 

10.1. Os recursos financeiros serão à conta de dotações orçamentárias 

constantes do orçamento vigente. 
 

11.DA CONTRATAÇÃO 

11.1. A contratação dos aprovados neste Processo Seletivo Público para 

composição de Cadastro de Reserva, está condicionada à não existência de 
candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração 

dos contratos limitada ao provimento dos cargos, mediante posterior concurso 

público da Prefeitura Municipal de Guiricema. 
11.2. A contratação dos aprovados, mesmo não havendo o preenchimento da 

vacância do cargo mediante o concurso público, não poderá exceder a 12 meses, 

renovável por igual período, ao qual deverá o cargo ser remetido a novo certame 
com vistas a composição de cadastro de reserva.   

11.3. A classificação no presente Processo não gera aos candidatos direito à 

contratação para o cargo, cabendo ao Município de Guiricema, o direito de 

aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, de 
acordo com a necessidade temporária de excepcional interesse público, não 

havendo obrigatoriedade de contratação de todos os candidatos classificados, 

respeitada sempre a ordem de classificação no Processo Seletivo. 
 

12.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Todas as publicações referentes a este processo seletivo serão publicadas 
no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Guiricema, e no sítio oficial do 

Município, no endereço www.guiricema.mg.gov.br.  

12.2. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Acompanhamento e 

Seleção do Processo Seletivo Público designado pelo Senhor Prefeito Municipal; 
12.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

regras e condições estabelecidas neste Edital, das quais ele não poderá alegar 

desconhecimento; 
12.4. Caso surjam novas vagas, em cargos de idêntica especificação, o Município 

de Guiricema reserva-se no direito de preenchê-las utilizando o presente 

Processo Seletivo Público, sempre de acordo com a ordem de classificação e 

desde que dentro do prazo de validade estabelecido; 
12.5. Durante o prazo de validade deste Processo Seletivo Público, o candidato 

aprovado deverá manter junto a Secretaria Municipal de Administração, seu 

endereço atualizado visando a eventuais convocações. Não lhe caberá qualquer 
reclamação, caso não seja possível convocá-lo por falta dessa atualização; 

12.6. Às pessoas portadoras de necessidades especiais é garantido o direito de 

se inscrever neste Processo Seletivo, desde que as atribuições do cargo 
pretendido sejam compatíveis com a necessidade de que são portadoras; 

12.7. A admissão do candidato habilitado neste Processo Seletivo estará 

condicionada à conclusão do laudo médico de um dos profissionais do quadro do 

Município de Guiricema/MG, que ateste a capacidade para o desempenho das 
funções; 

12.8. O candidato aprovado no Processo Seletivo e convocado para assumir o 

cargo, deverá estar disponível para assumir suas atividades a partir da data da 
convocação; 

12.9. O candidato aprovado, quando da sua convocação, deverá se apresentar à 

Seção de Pessoal e apresentar obrigatoriamente todos os documentos exigidos 



 

para efetivar a contratação; 

12.10. Em hipótese alguma será admitido candidato com documentação 

incompleta ou que não atenda a convocação dando início às atividades; 
12.11. Não haverá nova chamada ao candidato que não comparecer nos prazos 

estabelecidos para admissão. 

12.12. É vedado o desvio de função do contratado, sob pena de nulidade do 
contrato e apuração da responsabilidade administrativa e civil da chefia imediata 

e do contratado. 

12.13. Os candidatos contratados temporariamente não adquirem a estabilidade 

de servidor do Quadro de Pessoal do Município de Guiricema/MG. 
12.14. O contratado que omitir fatos ou dados, prestar informação falsa ou 

infringir estas normas, terá após as devidas apurações, a sua inscrição cancelada 

e declarados nulos os atos dela decorrentes, em qualquer fase do Processo 
Seletivo, sob pena de ressarcimento ao erário, resguardados os terceiros de boa 

fé. 

12.15. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do 
contratado. 

12.16. Compete à Secretaria Municipal de Administração, através de seu 

Departamento de Pessoal, proceder à convocação dos candidatos classificados 

mediante a existência de carência, obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de 
classificação, conforme previsto no Edital. 

12.17. A convocação do candidato classificado será realizada exclusivamente 

pelo site oficial do Município - www.guiricema.mg.gov.br. 
12.18. O candidato que não atender à convocação no prazo de 02(dois) 

dias úteis, sem justificativa, será considerado desistente e passará, 

automaticamente, para o final da listagem de classificação. 
  

13. DO PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

13.1. O presente Processo Seletivo Público para composição de Cadastro de 

Reserva terá validade até 31 de dezembro de 2019, podendo ser renovado, 
por igual período, em havendo excepcional interesse e necessidade justificada 

pela Administração. 

 
14. DA RESCISÃO 

14.1. A contratação firmada de acordo com este Edital, extinguir - se - á sem 

direito a indenizações:  

I – pelo término do prazo da contratação;  
II – iniciativa do contratado;  

III – se incorrer em falta disciplinar nos termos da Legislação vigente;  

IV – na hipótese de realização de concurso público pela municipalidade; 
V - desempenho ineficiente das funções; 

14.2. Será de responsabilidade do corpo técnico administrativo, a supervisão 

direta e contínua do desempenho do candidato contratado.  
14.3. Quando a rescisão se der por iniciativa do contratado, este deverá 

comunicar o fato à Chefia Imediata com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.  

14.4. O candidato que for assinar contrato de prestação de serviço por tempo 

determinado com o Município, fica ciente que estará sujeito às avaliações 
periódicas realizadas pelo corpo técnico administrativo na qual estiver localizado. 

14.5. Após ciência da referida avaliação, o candidato que obtiver resultado 

negativo terá seu contrato rescindido por esta Municipalidade. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1. O candidato classificado, que no dia que for chamado se encontrar em 



 

licença médica ou licença maternidade, deverá escolher a vaga, conforme sua 

classificação, somente assumindo após o término da licença. 

15.2. O Contratado que assumir uma localização e desistir terá sua contratação 
cessada. 

15.3. É de responsabilidade do candidato, acompanhar constantemente as 

publicações oficiais e os prazos referentes a este Processo Seletivo Público; 
15.4. Na ocorrência de irregularidade praticada por candidato apurada em 

qualquer fase do Processo de Seleção, ensejará em sua desclassificação e 

verificadas tais irregularidades após sua contratação o mesmo será exonerado.  

15.5. A classificação neste Processo Seletivo Público não assegura ao candidato a 
sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo rigorosa 

ordem de classificação. 

 
Guiricema/MG, 18 de dezembro de 2018. 

 

Registre-se e Publique-se 
 

 

_______________________ 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

ANEXO I 

  
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO Nº.  /2018. 
 
NOME CANDIDATO(A): ____________________________________________________.   
 

SEXO: ______. 
 
DATA NASCIMENTO: ____/____/______ 
 
CPF: ______________________________. 
 
RG:  ______________________________. 
 

ENDEREÇO: _________________________________________________________. 
 
BAIRRO: _____________.  
 
CANDIDATO À VAGA DE: 
 
(   ) ACE-Agente Combate à Endemias. 
 
(   ) ACS - Agente Comunitário de Saúde (Marcar abaixo o ESF que pertence e que concorrerá a 
vaga): 
(   ) ESF – 01 – Cruzeiro  
(   ) ESF – 02 – Tuiutinga  
(   ) ESF – 03 – Vilas Boas  
 
CHECKLIST DOCUMENTOS ENTREGUES INSCRIÇÃO: 
 
___ CÓPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE OU OUTRO DOCUMENTO OFICIAL; 
___ COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (NÍVEL MÉDIO COMPLETO); 
___ COMPROVANTE DE ENDEREÇO OU DECLARAÇÃO RESIDÊNCIA (Reconhecido em cartório); 
___ CERTIFICADO CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA 
DE 40HS; 
___ ATESTADO/DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO; 
___ COMPROVANTES/CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS, NA ÁREA DA SAÚDE, COM 
CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 20HS; 
___ COMPROVANTE/CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS, EM QUALQUER ÁREA, COM 
CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 20HS; 

 

Informações Adicionais: 
 
1. O candidato é responsável pela exatidão e veracidade das informações prestadas na 
ficha de inscrição, arcando com as consequências de eventuais erros e/ou do não 
preenchimento de qualquer campo; 
 
2. Não será admitida, sob nenhuma hipótese, complementação de informação prestada 

fora do prazo de inscrição. 
_________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO – Processo Seletivo – Edital n.º ____/2018 
NOME:____________________________________________.  

CARGO: __________________________________________. 

Data:_____/Dez. de 2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA -

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
INSCRIÇÃO n.º:__________/2018.  

Assinatura do Servidor Responsável: ________________________________. 

 



 

ANEXO II 
 

CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 
1.DADOS PESSOAIS 
Nome completo: ___________________________________________________________. 
Filiação: ___________________________________/_______________________________. 
Nacionalidade: _____________________. 
Naturalidade: ______________________. 
Data de Nascimento: ____/____/_____. 
Estado Civil: _______________. 
 
2.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Carteira de Identidade e órgão expedidor: _________________________. 
Cadastro de Pessoa Física – CPF: ______________________. 
Número do certificado de reservista: __________________________. 
Endereço Residencial: _____________________________________, N.º________, 
bairro_________. 
Endereço Eletrônico(e-mail): ______________________________________. 
Telefone celular: (    ) ____________________. 
Outro endereço e telefone para contato ou recado: (    ) __________________________. 
 
3.ESCOLARIDADE 
 
ENSINO MÉDIO 
Instituição de Ensino: ______________________________________________________. 
Ano de conclusão: __________________. 
 
GRADUAÇÃO 
Curso:___________________________. 
Instituição de Ensino: _______________________________________________________. 
Ano de conclusão: __________________. 
 
CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE (Carga Horária mínima de 20hs)  
 
1.Curso/área: ________________________________. 
 
Instituição de Ensino: ___________________________________. 
 
Data de início: ____/_____/______. 
 
Data da conclusão: _____/______/______. 
 
Carga horária: ______/hs. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.Curso/área: ________________________________. 
 
Instituição de Ensino: ___________________________________. 
 
Data de início: ____/_____/______. 
 
Data da conclusão: _____/______/______. 
 
Carga horária: ______/hs. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.Curso/área: ________________________________. 
 
Instituição de Ensino: ___________________________________. 
 
Data de início: ____/_____/______. 
 
Data da conclusão: _____/______/______. 
 
Carga horária: ______/hs. 
 



 

4.Curso/área: ________________________________. 
 
Instituição de Ensino: ___________________________________. 
 
Data de início: ____/_____/______. 
Data da conclusão: _____/______/______. 
 
Carga horária: ______/hs. 
 
CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM QUALQUER ÁREA (Carga Horária mínima de 20hs) 
 
1. Curso / área: ____________________________. 
 
Instituição de Ensino: _____________________.  
 
Data de início: _____/______/_______. 
 
Data da conclusão: ____/______/_______. 
 
Carga horária: _____________. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Curso / área: ____________________________. 
 
Instituição de Ensino: _____________________.  
 
Data de início: _____/______/_______. 
 
Data da conclusão: ____/______/_______. 
 
Carga horária: _____________. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Curso / área: ____________________________. 
 
Instituição de Ensino: _____________________.  
 
Data de início: _____/______/_______. 
 
Data da conclusão: ____/______/_______. 
 
Carga horária: _____________. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Curso / área: ____________________________. 
 
Instituição de Ensino: _____________________.  
 
Data de início: _____/______/_______. 
 
Data da conclusão: ____/______/_______. 
 
Carga horária: _____________. 

 
Declaro ter conhecimento prévio e a tácita aceitação das presentes instruções e normas 

estabelecidas neste Edital.  

 
 

_________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 
 

 

 



 

ANEXO III 

 

Microáreas  
 

1.Estratégia Saúde Família – Tuiutinga 

Microárea 01: Três Cruzeiros, Barra do Guiricema, Valão e adjacentes. 
Microárea 02: Cruzeiro, Camelinha, Córrego do Rua, Pontem Dom Delfim e 

adjacentes. 

Microárea 03: Valão, Alto do São Domingos, Serra dos Barbosas, Valão da 

Pedra Vermelha e adjacentes; 
Microárea 04: Córrego da Mata, Sítio Boa Vista, Ponte Dom Delfim (parte alta), 

Av. Maria Júlia Ferraz, rua vereador José Manoel e adjacentes;  

Microárea 05: Evangelândia, Rua Franklim Messias, Rua Ozório da Cruz Reis, 
Rua Maria Geralda da Silva, Rua Pedro Pereira de Souza, Rua Vigilino Ferreira da 

Silva, trecho da Rua Getúlio Vargas e adjacentes;  

Microárea 06: Rua João Martins de Andrade, Rua Emília Alves de Moraes, Rua 
Maria Dias Ferraz, Rua Getúlio Vargas, Serra dos Cadedos, Serra dos Vimieiros, 

Serra doas Posses, Serra dos Bicalhos e adjacentes;  

Microárea 07: Rua José de carvalho Marta, Rua Vereador José Manoel, Praça 

Coronel Luiz Coutinho e adjacentes. 
 

2.Estratégia Saúde Família – Cruzeiro 

Microárea 01: Laranjeiras, Crindiúbas e Serra de Crindiúbas e adjacentes;  
Microárea 02: Laranjeiras, Rua Francisco Lopes Pereira, Rua Maria Lopes, Rua 

Antônio Moisés, Rua Tiradentes e adjacentes.  

Microárea 03: Rua José Estevão, Praça José Queiroz de Battisti. Rua Marechal 
Deodoro, Rua Vereador Américo Teodoro e adjacentes. 

Microárea 04: Funil, Córrego dos Vieiras, Córrego do Tanque e adjacentes. 

Microárea 05: Rua Batista Caetano, Rua Dr. Celso Machado, Rua Apolinário da 

cruz Pena, Rua Manoel da Silva Costa, Rua Antônio Sartori e adjacentes.  
Microárea 06: Rua Faustino Cândido Toledo, Rua Áurea de Paiva Melo, Rua João 

de Souza, Rua Furriel José de Lucas, Jardim Florence, Rua Geraldo Vaz de Melo, 

Rua Alencar Silva, Rua João Becari, Rua Geraldo Ramos, Praça Nicolino Lourenço 
Rabelo e adjacentes.  

Microárea 07: Alto da Colina, Loteamento Osório Vaz de Melo e adjacentes. 

 

3.Estratégia Saúde Família – Vilas Boas 
Microárea 01: Serrote, São Lucas, Chalé e Lajinha e adjacentes.  

Microárea 02: São Domingos, Santana e adjacentes. 

Microárea 03: Rua Ipiranga, Rua Adriano de Battisti, Rua Professor Maura Alves 
de Battisti, Rua Israel, Rua Ferraz Teixeira, Rua Antônio Claro de Souza, Rua 

Onofre Teixeira da Silva e Rua Oscar Ferraz e adjacentes.  

Microárea 04: Estrada de Vilas Boas/Santa Montanha, Santana Montanha e 
Vilas Boas e adjacentes.  

Microárea 05: Dom Silvério, Estrada Velha de Vilas Boas/Dom Silvério, Dom 

Silvério, Estrada de Vilas Boas/Dom Silvério e adjacentes.  

Microárea 06: Lambança, Córrego Santo Antônio dos Cunhas, Lambança/Vilas 
Boas, estrada principal Vilas Boas e Ponte das Palmeiras e adjacentes.  

Microárea 07: Vilas Boas e adjacentes. 

   
 

 

 



 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 028/2018 

CADASTRO DE RESERVA 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 

 

REQUERIMENTO 

 
Eu, ___________________________________________________, 

Brasileiro(a)(  ), solteiro(a) ( ), casado(a) (  ), divorciado(a) ( )  viúvo(a), 

residente e _________________________________, domiciliado(a) à Rua
   ___________________, Nº____, Bairro ___________________, na 

Cidade     ________, estado de __________________, 

Portador(a) da  Cédula de  Identidade Nº ______________ e CPF nº 
 _____________ , Protocolo de Inscrição Nº ______/2018, Venho por 

meio deste, INTERPOR junto a Comissão do Processo, RECURSO, nos seguintes 

fundamentos: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________. 
 

 

Nestes termos, 

 pede deferimento. 

 
Guiricema/MG, _____ de ____________ 2018. 

 
 

 

___________________________ 

Assinatura Candidato 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


