ESTADO DO PARÁ

MUNICIPÍO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS
EDITAL Nº 001/2021 SEMUS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ERRATA Nº 01
O Prefeito do Município de Conceição do Araguaia – PA, retifica o Edital nº 001/2021, publicado no Quadro de
Avisos da Prefeitura Municipal e em jornal de grande circulação em 17 de novembro de 2021, nos seguintes termos:
Altera-se o item 2.7 ( I - Capítulo ) para:
2.7 Interessados em participar da referida seleção deverão observar os seguintes requisitos para o exercício da
atividade (art. 6º da Lei Federal 11.350/2006, considerando-se as alterações e acréscimos previstos pela Lei
Federal 13.595/2018.
** Para ACS:
I
Residir na área de abrangência em que for atuar desde a data da publicação do edital do Processo
Seletivo Público;
Altera-se o item 3.1 para:
3.1 Os candidatos aprovados para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias
cumprirão jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, em dois turnos, com um intervalo para refeição, com a
frequência diária de segunda à sexta-feira, totalizando 40 (quarenta) horas semanais podendo, excepcionalmente,
serem convocados para jornada de trabalho de campo, campanhas e outros eventos de interesse da saúde pública
municipal em fins de semana e feriados, quando necessário, o comparecimento de acordo com a escala de trabalho
estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia-PA.
Altera-se o item 6.1 para:

6.1 As inscrições serão realizadas presencialmente na Sede do Conselho Municipal de Saúde, Av. JK, nº 946,
Centro das 08h às 13h no período de 16 de novembro a 10 de dezembro de 2021.
Altera-se o item 6.15 – Capítulo III para:
Os Documentos necessários para a realização da inscrição, devendo o candidato anexar
cópias legíveis, são os seguintes:
I
Documento de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com validade e foto;
II
Documento
de
comprovação
do
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituação/)
III Certificado de conclusão do Ensino Médio ou declaração;

1.1

CPF

Altera-se o item 6.17 – Capítulo I para:
São critérios para realizar a inscrição:
I
Para ACS, residir na área de abrangência em que for atuar, desde a data da publicação do edital do
Processo Seletivo Público;
Altera-se o item 8.2.1 para:
8.2.1 A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada no dia 16 de janeiro de 2022, para todos os candidatos inscritos,
nos locais e horários especificados no Edital de Homologação das Inscrições, com duração total de 04 (quatro) horas,
inclusive para a marcação da Folha de Respostas, das 08h00min às 12h00min (período da manhã) para os cargos de
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Agente Comunitário de Saúde – ACS e das 14h00min às 18h00min (período da tarde) Agente de Combate às Endemias
– ACE.
Altera-se o item 8.2.7 para:
8.2.7 A Prova Objetiva será composta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com uma única resposta
correta, dentre as 04 (quatro) alternativas (A, B, C e D) disponíveis, divididas conforme quadro abaixo: SALVO
situações em que não haja candidatos com percentual igual ou superior a 60% (sessenta por cento) de acertos
na prova objetiva e/ou visando atender a necessidade do serviço da Instituição, será considerado como nota de
corte o percentual de 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva, sendo os demais candidatos
considerados desclassificados.
Altera-se o item 8.2.13 para:
8.2.13 No dia da realização das provas, não será permitido ao candidato consultas bibliográficas de qualquer espécie,
bem como usar no local de exame aparelhos eletrônicos (celular, smartphone, relógios inteligentes, smartwatch,
tablets, gravador, notebook etc.), boné, gorro, chapéu e óculos de sol, arma de fogo e arma branca. O
descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
Altera-se o item 8.4.4 para:
8.4.4 Serão convocados inicialmente para a realização do Curso Introdutório de Formação Inicial o dobro do
número de vagas imediatas, ou seja, apenas os primeiros quinquagésimos quarto candidatos classificados para a
vaga de ACS conforme a sua área de abrangência e os primeiros quadragésimo classificados para a vaga de
ACE.
Altera-se o item 13.2 para:
13.2 O recurso contra Questões da Prova Objetiva e Gabarito Preliminar, deve ser fundamentado, contendo: o
nome do candidato e o número de inscrição, no período de 18 a 19/01/2022, sendo publicado o resultado do
recurso no dia 20 de janeiro de 2022.

Altera-se o item 13.10 para:
13.10 Depois de decididos todos os recursos administrativos interpostos, serão publicados no dia 25 de fevereiro de
2022 o RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO, o qual será homologado, posteriormente pelo Gestor
Municipal de Conceição do Araguaia-PA.

Altera-se o item CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS para:
Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário
de Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde:
(Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento;
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Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não
Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde
Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento
Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém-nascido,
imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil,
Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e
Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde. Dengue e Previne Brasil.

Ratificam-se as demais disposições do Edital e seus anexos.
Conceição do Araguaia -PA, 18 de novembro de 2021.

JAIR LOPES MARTINS
Prefeito Municipal
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