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EDITAL Nº 001/2021 SEMUS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

ERRATA Nº 10 

 

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 24 de fevereiro de 2022, 

nos seguintes termos: 

 
A comissão organizadora PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA ADMISSÃO E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL, decide, após orientação jurídica, que a matrícula para o curso 

introdutório não tem carater eliminatório, por não estar previta no edital n º 001/2021; 

Ainda, conforme Edital, o qual determina que 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, deverão participar do curso 

introdutório; 

 

Portanto a comissão organizadora torna sem efeito a 2º Chamada do Processo Seletivo 

para o Curso Introdutório bem como a Etapa Matrícula para o Curso Introdutório e 

resolve: 

 

 

1. Tornar sem efeito a desclassificação, em razão da não realização das matrículas 

online visto que não estava prevista no edital; 

 

2. Tornar sem efeito a realização de 2º Chamada para o Curso Introdutório, que 

convocou candidatos acima do permitido no Edital, conforme item 8.4.4, que dispõe que 

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; 

 

3. As aulas teóricas se configurarão em aula expositivo-dialogada, utilizando recursos 

pedagógicos necessários ao ensino, tais como: vídeos, animações, simulações, interpretação 

de textos, atividades interativas com instrutores, alunos, biblioteca virtual e conteúdo da 

Web, possibilitando aos educandos o desenvolvimento da autonomia da aprendizagem e, 

ainda, à facilidade na busca da informação e construção do conhecimento. 

 

4. Serão realizadas atividades não avaliativas no decorrer do curso, ao final de cada 

disciplina, com discussões e debates em fórum, proposto pelos instrutores. E uma (1) 

atividade avaliativa com questões fechadas no final do curso. As atividades realizadas no 



 

 

decorrer do processo de ensino e aprendizagem, não serão usados como formas de avaliação 

do aluno, mais terá como objetivo promover a educação dos indivíduos para aplicação 

prática dos ensinamentos adquiridos, assim como sua participação e interesse. Serão 

utilizados várias formas de atividades. As notas serão atribuídas com a atividade avaliativa 

(PROVA),  e com 75% da frequência de participação no curso. Espera-se que no final do 

curso o candidato possa ser avaliado para se tornarem profissionais críticos, capacitados e 

que tenham capacidade de compreensão e entendimento da sua realidade, e ser capaz de 

poder decidir e construir resoluções para melhoria da qualidade de vida da população. 

 

 

Conceição do Araguaia -PA, 24 de fevereiro de 2022. 
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