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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 001/2021 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS 

 

O IVAS- Instituto Vontade Ação e Saúde, CNPJ N o. 07.454.581/0001-80 com 

sede À AV. SETE DE SETEMBRO  N O 4596-B BAIRRO AGENOR DE 

CARVALHO  CEP 76.820-322 – PORTO VELHO - RONDONIA, qualificada como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta do 

processo MJ nº 08071.000635/2005-06, despacho da Secretaria Nacional de 

Justiça de 01 de Setembro de 2005, publicado no Diário Oficial da União de 09 

de Setembro de 2005, edição nº 174, vem firmar Termo de Cooperação Tecnica  

através do PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 001/2021, entre o Ivas- 

Instituto Vontade Ação e Saúde e a contratante a Prefeitura Municipal de 

Inhaúma-MG, através da Secretaria Municipal de Saúde, com endereço na Rua 

Primeiro de Maio, 85 – Bairro Centro, Inhaúma-MG, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei Federal nº 

11.350/2006, alterada pela Lei 3.595/2018, EC nº 51/2006, § 4º do artigo 198 da 

Constituição Federal, e artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, que realizará 

PROCESSO SELETIVO DE PROVAS objetivando a contratação de AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE e AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS de 

acordo com as condições estabelecidas neste edital e na legislação vigente. 

 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - Este Processo Seletivo reger-se-á, em todas as suas etapas, pelas normas 

constantes neste Edital, publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Inhaúma, locais públicos, agências localizadas no município, no mural da 

prefeitura e da  Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Primeiro de Maio, 

85 – Bairro Centro, Inhaúma-MG, em acordo com as normas do Ministério da 

Saúde e Legislação em vigor (Emenda Constitucional n° 51/2006, Lei 

11.350/2006, alterada pela Lei Federal nº 13.595 de 05 de janeiro de 2018). 
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1.2 – O Processo Seletivo Público será realizado pelo Instituto sobre supervisão 

da Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão Organizadora, no 

Município de Inhaúma-MG. 

 

2- DA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO 

 

2.1 - As publicações oficiais deste Edital de Processo Seletivo para Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias dar-se-ão através 

da sua afixação no mural da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua 

Primeiro de Maio, 85 – Bairro Centro, Inhaúma-MG e no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Inhaúma (https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

2.2 - A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-se-á através do 

site da Prefeitura Municipal de Inhaúma, de avisos afixados na sede da 

Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal, conforme as datas pré-

estabelecidas no Anexo I. 

 

3 - DAS ATRIBUIÇÕES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS E DO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS - ACE 

 

3.1 O Agente Comunitário de Saúde - ACS tem como atribuição o exercício de 

atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 

domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, 

através da Secretaria Municipal de Saúde. São consideradas atividades do 

Agente Comunitário de Saúde,  conforme Lei Federal nº 13.595/2018, entre 

outras afins: 

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 
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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). 
 
3.2 O Agente de Combate às Endemias devem atuar na prevenção de doenças 

principalmente vetoriais, e são consideradas atividades típicas do Agente de 

Combate às Endemias, em sua área geográfica de atuação, conforme Lei 
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Federal nº 13.595/2018, entre outras afins: 

I - desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade 

relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde; 

II - 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; 

III - 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; 

IV - divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos 

e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais 

e coletivas; 

V - realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e 

coleta de reservatórios de doenças; 

VI - cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e 

definição de estratégias de prevenção e controle de doenças; 

VII - 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; 

VIII - execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas 

metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; 

IX - registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com 

as normas do SUS; 

X - identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das 

doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente 

aos fatores ambientais; 

XI - mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo 

ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de 

vetores. 

4 - DA JORNADA DE TRABALHO 

 

O Agente Comunitário de Saúde e o Agente Comunitário de Endemias 

cumprirão jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias, de segunda a 

sexta-feira, totalizando 40 (quarenta) horas semanais podendo, 



 

                     INSTITUTO VONTADE, AÇÃO & SAÚDE - IVAS 

CNPJ N o. 07.454.581/0001-80 

  

 

excepcionalmente, ser convocado para jornada de trabalho de campo e 

campanhas em fins de semana e feriados quando necessário, sendo 

obrigatório o comparecimento de acordo com a escala de trabalho 

estabelecida pela Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser advertido 

por escrito o agente que não se adequar a mesma. 

 

5 – DO CARGO E NÚMERO DE VAGAS 

5.1 - O Anexo I apresenta apresenta os dias das publicações referentes ao 

processo seletivo e suas fases. 

 

5.2 - O Anexo II apresenta a Ficha de Inscrição. 

 
5.3 - O Anexo III apresenta a Declaração Pessoal de Veracidade. 

 
5.4 O Anexo IV Protocolo de Inscrição. 

 

5.5 - O Anexo V apresenta a localidade e as áreas de atuação e obrigatoriedade 

de residência do candidato. No momento da inscrição o candidato deverá, 

obrigatoriamente, indicar o cargo e área de inscrição. 

 
5.6 O Anexo VI apresenta Requerimento de Recurso. 

 
5.7 O Anexo VII apresenta o Recibo de Entrega de Requerimento de Recurso. 

 
5.8 O Anexo VIII apresenta os Cargos do Objeto do Processo Seletivo. 

 
5.9 A reserva de vaga para candidato que se enquadre na hipótese da EC 

51/2006. 

 

6 - REGIME JURÍDICO PARA CONTRATAÇÃO 

Os candidatos aprovados que vierem a ser nomeados, submeter-se-ão ao 

regime jurídico estabelecido pelo Estatuto do Servidor Público Municipal de 

Inhaúma, Lei Municipal n.º 006/2008 - Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipal. 
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7 – DA SELEÇÃO 

O Processo Seletivo contará de duas  etapas:  

1ª ETAPA: Inscrição caráter eliminatório.  

2ª ETAPA: Prova Objetiva – caráter classificatório e eliminatório; 

 

8 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO 

 

8.1 - As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente  na Secretaria Municipal 

de Saúde, com sede na Rua Primeiro de Maio, 85, Centro, Inhaúma-MG, no 

período entre 24/05/2021 a 14/06/2021, no horário de 8:00 às 11:00 e de 13:00 

às 17:00 horas,  exceto sábado, domingo e feriado, garantindo aos candidatos a 

distribuição de senhas para atendimento dentro deste horário. 

8.2 - Poderão se inscrever os candidatos que atendam aos seguintes requisitos 

básicos: 

I.  Ser brasileiro nato ou naturalizado; 

II. Possuir, na data de encerramento das inscrições, a escolaridade (certificado 

de conclusão do Ensino Médio) e requisitos básicos exigidos para o exercício 

das atividades a serem exercidas pelo contratado; 

III. Possuir, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 anos 

completos; 

IV. Residir na área geográfica por onde concorrerá a vaga por pelo menos 1 (um) 

ano. 

V. Declarar conhecer as exigências previstas neste Edital e estar de acordo com 

elas; 

VI. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares e estar em pleno gozo de 

seus direitos políticos e civis. 

8.3  - Documentação necessária para inscrição: 

I. Fotocópia e original da Carteira de Identidade;  

II. Fotocópia do CPF;  

III. Comprovante de escolaridade, através do certificado de conclusão do Ensino 

Médio, expedido por escola oficial, ou declaração de conclusão de curso 

fornecida pela escola; 
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IV. Fotocópia e original de comprovante de residência (conta de água, telefone 

ou luz que comprove local de residência);  

V. Certidões negativas de antecedentes civil e criminal. 

VI. Atestado de aptidão física e mental. 

VII. Certidão de casamento (quando casado). 

VIII. Certidão de nascimento dos filhos. 

8.4 -  As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente pelo candidato.  

8.5 - O candidato que apresentar para sua inscrição declarações e documentos 

falsos será eliminado do processo seletivo; 

8.6 Inscrição de pessoas com deficiência serão aceitas e ajustadas pela Comissão 

Organizadora do Concurso, conforme as limitações do candidato para exercer 

as atribuições de cada cargo pleitiado pleiteado pelo mesmo. 

 

9 – TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Inscrição gratuita. 

 

10 – DA SELEÇÃO 

1ª ETAPA: INSCRIÇÃO 

10.1 Ficha de Inscrição (Anexo II deste Edital), deverá ser afixada na parte 

externa do envelope, devidamente assinada pelo candidato ou pelo responsável 

pela inscrição; 

10.2 Toda documentação referida no item 8.3, deverá ser entregue em 

envelope lacrado. 

10.3 Na impossibilidade da inscrição pelo candidato, o mesmo poderá ser 

realizado através de procuração, havendo a necessidade de incluir no envelope 

a procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, 

devendo a procuração conter poderes específicos para este fim. 

10.4 O candidato receberá o protocolo de sua inscrição (Anexo II), 

devidamente assinado pelo responsável do recebimento do envelope. 

10.5 É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e 

correto preenchimento dos dados de inscrição, ficando eliminado o candidato 

que não assinar a sua ficha de inscrição. 
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10.6 A Comissão Especial não se responsabilizará por eventuais prejuízos 

causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição. 

10.7 Não haverá conferência de documentos no momento da inscrição, esta 

será realizada durante a 1ª etapa, de caráter eliminatório, e divulgado o resultado 

conforme Anexo I. 

2ª ETAPA: PROVA OBJETIVA 

10.8 Será aplicada uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 

10.9 A prova objetiva será elaborada pelo Instituto e fiscalizada pela Comissão 

Especial nomeada pela Prefeitura Municipal de Inhaúma-MG. 

10.10  É vedada a inscrição neste Processo Seletivo de quaisquer membros da 

Comissão do Processo Seletivo. Será destituído da Comissão, se constatado em 

qualquer fase do Processo Seletivo, o membro que tiver qualquer parentesco até 

terceiro grau, com os candidatos escritos. 

10.11 A divulgação dos candidatos inscritos e aprovados na 1ª etapa será 

realizada na Prefeitura Municipal de Inhaúma-MG, no dia 15/06/2021 a partir das 

09:00 horas e publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Inhaúma 

(https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

10.12 A prova objetiva será aplicada no dia 18/06/2021 , na Escola Municipal 

José Maria Alkmim, localizada na Rua Primeiro de Maio, n° 250, Centro, no 

horário de 09:00 horas, com duração de 03 (três) horas. 

10.13 O candidato deverá comparecer ao local de prova, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) minutos munido de: 

A – Comprovante de inscrição 

B – Documento de identidade original com foto; 

C – Caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

10.14 O comprovante de inscrição não terá validade como documento de 

identidade. 

10.15 Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para 

justificar o atraso ou ausência do candidato. 

10.16 No dia da realização da prova, não será permitido ao candidato, consultas 

bibliográficas de qualquer espécie, bem como usar no local da prova, aparelhos 

eletrônicos, boné, chapéu e óculos de sol. O descumprimento desta instrução 

implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 
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10.17 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização 

da prova deverá levar um acompanhante de maior idade, que ficará em sala 

reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 

A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não poderá realizar a 

prova. 

10.18 A prova terá 10 (dez) questões objetivas, sendo de Língua Portuguesa e  

de Conhecimentos Específicos. 

10.19 A Prova Objetiva valerá 10 (dez ) pontos. Cada questão da Prova Objetiva 

valerá 01 (um) ponto. A prova terá duração de 3 (três) horas.  

10.20 No ato da realização da prova, o candidato receberá a folha de respostas 

e o caderno de provas contendo as questões. O candidato não poderá retirar-se 

da sala de prova levando qualquer um desses materiais, exceto transcorrido 2 

(duas) horas de prova. 

10.21 Será considerado APROVADO na Prova Objetiva o candidato que obtiver 

aproveitamento nos pontos previstos, de no mínimo 50% (cinquenta por cento) 

do valor da prova. 

10.22 Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente 

um, dos campos do Cartão-Resposta, não podendo haver rasuras; 

10.23 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o 

Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das 

provas. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade 

do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções contidas 

neste edital e no Cartão-Resposta. Em hipótese alguma haverá substituição do 

Cartão-Resposta por erro do candidato. 

10.24 Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a Lista de 

Presença, e o Cartão- Resposta, SENDO ELIMINADO DO PROCESSO. 

10.25 O candidato somente poderá retirar-se da sala de aplicação da prova 

depois de transcorrida 1 (uma) hora do início da mesma. 

10.26 Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, só poderão sair quando o 

último terminar e entregar a prova, mediante assinatura dos três. 

10.27 Será eliminado nesta Etapa o candidato que: 

I. Não comparecer para realização da prova; 

II. Não apresentar no dia da prova o documento de identificação com foto e o 
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comprovante de inscrição; 

III. Não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta) de acerto na prova objetiva. 

10.28 A lista de classificação dos candidatos será divulgada no site oficial da 

Prefeitura Municipal de Inhaúma (https://www.inhauma.mg.gov.br/ ) e no Mural 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

11 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

11.1 - Em caso de empate na nota final no Processo Seletivo, o desempate 

ocorrerá na seguinte ordem: 

I. Obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos. 

II. Persistindo o empate, o candidato com maior idade cronológica. 

 

12 - DA VALIDADE 

 

O Processo Seletivo terá validade por 2 (dois) anos podendo ser prorrogado por 

uma única vez por igual período pelo Executivo Municipal. 

 

13 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

13.1 A divulgação de todas as etapas do Processo Seletivo será publicada no 

mural da sede da Secretaria Municipal de Saúde de Inhaúma-MG, situada na 

Rua Primeiro de Maio, 85, Centro, Inhaúma-MG e no site Oficial do Município, 

conforme datas e horários previstos no Anexo I deste Edital. 

 
14 - CADASTRO RESERVA  
 

Os candidatos escritos para cadastro reserva poderão ser convocados em caso 

de necessidade da vaga, observado as especificações de cada vaga. 

 

15 - DOS RECURSOS 
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15.1 O candidato que desejar interpor recursos a cada etapa, disporá de 02 

(dois) dias úteis a contar da divulgação dos resultados da mesma. A PRIMEIRA 

ETAPA NÃO CABERÁ RESCURSO. 

15.2 O candidato deverá pessoalmente, se dirigir à sede da Secretaria Municipal 

de Saúde de Inhaúma-MG, situada na Rua Primeiro de Maio, 85, Centro, 

Inhaúma-MG e protocolar o recurso para a Comissão do Processo Seletivo. 

15.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 

inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 

15.4 Se do exame de recursos resultarem anulação de questão integrante de 

prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os 

candidatos, independentemente de terem recorrido. 

15.5 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial 

preliminar de questão integrante de prova, essa alteração valerá para todos os 

candidatos, independentemente de terem recorrido. 

15.6 Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações de 

gabarito serão divulgadas no Mural da Secretaria Municipal de Saúde, no Mural 

da Prefeitura Municipal de Inhaúma e no site Oficial Municipal , quando da 

divulgação do gabarito definitivo. Não serão encaminhadas respostas individuais 

aos candidatos. 

15.7 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, 

fora do prazo. 

15.8 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou 

recurso de gabarito oficial definitivo. 

15.9 O recurso deverá ser interposto em ficha própria, modelo em ANEXO VI. 

 

16 – DA IMPUGNAÇÃO 

 

16.1 A impugnação a este Edital poderá ser efetuada por qualquer cidadão no 

prazo de 2 (dois) dias, contados da data de publicação do mesmo, mediante 

requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Saúde, protocolizado na 

Prefeitura Municipal de Inhaúma –MG. 

 

17 - DA CONVOCAÇÃO E INVESTIDURA DO CARGO 
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17.1 A convocação do candidato classificado para ocupar a vaga será efetuada 

pela Secretaria Municipal de Administração, mediante a solicitação da Secretaria 

Municipal de Saúde, sob a Coordenação do Departamento de Recursos 

Humanos, de acordo com a listagem final, observada rigorosamente a ordem de 

classificação, conforme necessidade. 

17.2 O não comparecimento do candidato no prazo de 48 horas, contados da 

data da convocação, implicará na sua reclassificação, assumindo o último lugar 

na lista de aprovados. 

17.3 A contratação de que trata este Edital, dar-se-á mediante celebração de 

contrato administrativo de prestação de serviços pela Administração Pública e 

pelo profissional contratado. 

17.4 O quantitativo a ser contratado será o constante no quadro de vagas deste 

Edital. No ato da convocação o candidato deverá entregar os seguintes 

documentos: 

I. Duas fotos 3x4recentes; 

II. Atestado de saúdeocupacional; 

III. Cópia do CPF; 

IV. Cópia do Documento de Identidade; 

V. Cópia do Título de eleitor e comprovante de quitaçãoeleitoral; 

VI. Cópia da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

VII. Cartão PIS/PASEP (se possuir); 

VIII. Comprovante de residência; 

IX. Comprovante de conta bancária; 

X. Cópia do comprovante de escolaridade; 

XI.   Cópia do Certificado de reservista, no caso de ser candidato do sexo 

masculino; 

XII. Cópia da Certidão de nascimento ou casamento; 

XIII. Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos; 

 

Parágrafo Único – O não cumprimento do disposto no caput deste artigo 

implicará na eliminação do candidato. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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18.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o 

Processo Seletivo contidas nos comunicados neste edital e em outros a serem 

publicados. 

18.2 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de 

todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo. 

18.3 O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo na 

sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Primeiro de Maio, 85, 

Centro, Inhaúma-MG e no site oficial da Prefeitura Municipal de Inhaúma 

(https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

18.4 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e 

horários de realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente 

os editais e os comunicados a serem divulgados. 

18.5 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos 

predeterminados em edital ou em comunicado. 

18.6 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas 

por meio de edital de retificação. 

18.7 Transpostas todas as fases do Processo Seletivo, a administração pública, 

através do Prefeito Municipal, publicará a homologação do resultado final. 

18.8 O Edital de homologação do resultado final será divulgado na sede da 

Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Primeiro de Maio, 85, Centro, 

Inhaúma-MG, na sede da Prefeitura Municipal de Inhaúma-MG, situada na e no 

site oficial da Prefeitura Municipal de Inhaúma 

(https://www.inhauma.mg.gov.br/). 

 

Inhaúma-MG, 21  de maio de 2021. 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JUNIOR 

Prefeito Município de Inhaúma 

 

FERNANDO DIAS DE MIRANDA  

Instituto Vontade ação e Saúde 

ANEXO I 

https://www.inhauma.mg.gov.br/
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DATA ATIVIDADE 

21/05/2021 Publicação no Site Oficial e Mural 

24/05/2021 a 14/06/2021 Período de Inscrições 

15/06/2021 Divulgação dos candidatos inscritos e 

aprovados na 1ª Etapa 

18/06/2021 Realização da Prova Objetiva – 2ª Etapa 

21/06/2021 Divulgação do Gabarito 

23/06/2021 Resultado Final 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O CARGO DE 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS 

 

INSCRIÇÃONº      

ESF/ÁREA(quando ACS): __________________________  

NOME: __________________________ 

IDENTIDADE(RG):  ___________ 

ÓRGÃO EXPEDIDOR:     

CPF: _________________  

DATA DE NASCIMENTO:_____/____/_____ SEXO:(   )Feminino (   ) Masculino 

ESTADO CIVIL:     

NOME DA MÃE:________________________________________________ 

ENDEREÇO:  __________________ 

BAIRRO:    

CIDADE: ESTADO: __ 

CEP:    

TELEFONE FIXO:   

CELULAR:     

EMAIL:    
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO PESSOAL DE VERACIDADE 

 

Declaro,sob as penas da lei, ser verdadeiras todas as informações prestadas nesta 

Ficha de  Inscrição, bem como a veracidade dos documentos entregues, estando 

de acordo com as normas deste Processo Seletivo Simplificado. Declaro, ainda, 

ter conhecimento das exigências mínimas previstas no Edital que regulamenta o 

Processo Seletivo, e que aceito e atendo a todos os requisitos mínimos e 

condições estabelecidas para o exercício do cargo, comprometendo-me, ainda, à 

sua devida comprovação, quando exigida. 

 

Inhaúma-MG, ___ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

Assinatura do candidato:_____________________________________ 
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ANEXO IV 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL 001/2021  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃONº  

 

 

CARGO:  

 

 

Inhaúma-MG, de de 2021. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

Responsável pela Inscrição 
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ANEXO V 

LOCALIDADES E VAGAS PARA CONTRATAÇÃO DE AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

Localidade Número de Vagas 

ESF Vida (Zona urbana) 

  Micro área 01: 

- Av. Contorno (n° 1320 ao n° 1540)  

- Rua Alice Pereira 

- Rua Américo Alves  

- Rua Bonfim (n° 309 ao n° 381) 

- Rua José Egídio  

- Rua Maestro Juquita 

- Rua Padre Diniz Costa (n° 630 ao n° 1100) 

- Rua Tamistocles Pereira Leão  

- Rua Duque de Caxias 

- Praça Monsenhor Nassif Salomão 

- Rua Nilton Geraldo de Souza  Barbosa 

- Rua Lafaiete França de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF Vida (Zona urbana) 

Micro área 02: 

- Rua Aguinaldo Ascendino de Carvalho 

- Rua Antônio Gervásio Silva 

- Rua Fortuna de Minas 

- Rua João Lino Silva Campos 

- Rua Mário Alves Teixeira 

- Rua Otoni Alves Costa 

- Rua Padre Diniz Costa (n° 460 ao n° 523) 

- Rua Sete Lagoas 

- Rua Cachoeira da Prata 

 

 

 

 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF Vida (Zona urbana) 

Micro área 04: 

- Av. Contorno (n° 886 ao n° 940) 

- Praça Dr. Flávio Gutierrez 

- Rua Bonfim (n° 14 ao n° 301) 

- Rua Cruzeiro do Sul (n° 250 ao n° 290) 

- Rua Emílio de Vasconcelos Costa (n° 47 ao n° 110) 

- Rua Gonçalves Dias (n° 12 ao n° 365) 

- Rua Olavo Bilac (n° 31 ao n° 230) 

- Rua Padre Diniz Costa (n° 36 ao n° 41) 

- Rua Professor Francisco Emiliano Araújo (n° 230 ao n° 

 

 

 

 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 
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57) 

   ESF Vida (Zona urbana) 

 Micro área 07: 

- Av. Contorno (n° 991 ao n° 1220) 

- Rua Gonçalves Dias (n° 415 ao n° 623) 

- Rua Padre Antônio Sassoni  

- Rua Padre Francisco Foit 

- Rua Padre Israel Miranda 

- Rua Padre João Ribeiro da Cruz 

- Rua Padre Raul Silva 

- Rua Padre Tiago Gosik 

- Rua São Vicente 

 

 

 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF Vida (Zona urbana) 

Micro área 09: 

- Av. João Dias de Lima 

 - Fazenda Grama Verde 

- Praça José Silva de Oliveira Moraes 

- Rua Antônio Rodrigues dos Santos 

- Rua Aprígio Camilo Silva 

- Rua Clarindo Dias de Lima 

- Rua Francisco Migri 

- Rua Minas Gerais 

- Rua Morada Nova 

- Rua Primeiro de Maio 

- Rua Randolfo Camilo de Araújo 

- Rua Sebastião Rodrigues Medeiros 

- Rua Sete de Setembro 

- Rua Tião Correia 

- Rua Vale do Sossego 

- Rua Vereador Sobi 

- Rua Vinte e Um de Abril 

- Rua Vó Corina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF Esperança (Zona urbana) 

Micro área 03: 

- Av. do Contorno (n° 168 ao n° 923) 

- Rua Abatedouro (n° 15 ao n° 255) 

- Rua Modestino Cândido  

- Rua Olavo Bilac ( à partir do n° 425) 

- Rua Tiradentes (n° 361 ao n° 967) 

 

 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF Esperança (Zona urbana) 

Micro área 05: 

- Av. do Contorno (n° 141 ao n° 238) 

- Rua Antônio Avelar de Carvalho 

 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 
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- Rua Antônio Olímpio 

- Rua Belo Horizonte 

- Rua Cruzeuiro do Sul 

- Rua Emílio Vasconcelos (n° 163 ao n° 215) 

- Rua Nossa Senhora de Lourdes 

- Rua Manoel Peixoto Amorim (acima do n° 70) 

- Rua Padre Diniz Costa 

- Rua Professor Francisco Emiliano Araújo (n° 862 ao n° 

598) 

- Rua Tiradentes (n° 32 ao n° 305) 

- Travessa Humaita 

ESF Esperança (Zona urbana) 

Micro área 06: 

- Av. do Contorno (à partir do n° 47) 

- Av. Esperança (até o n° 1970) 

- Rua Cândido Pinto 

- Rua Expedito Camargo Costa 

- Rua Inhô Tavares (á partir do n° 73) 

- Rua Joaquim Maruca 

- Rua Juvenal Machado Correia 

- Rua Manoel Peioto Amorim (à partir do n° 75) 

- Rua Nicanor Ilário Songo 

- Rua Santos Reis 

- Rua Sebastião Fonseca 

 

 

 

 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF Esperança (Zona urbana) 

Micro área 08: 

- Av. do Contorno (n° 18 ao n° 131) 

- Rua Alexandre Oliveira 

- Rua Alico França Abreu 

- Rua Artesão 

- Rua Benjamin França de Carvalho 

- Rua das Pedrinhas 

- Rua Márcia Elizabeth 

- Rua Francisco Migri (n° 210 ao n° 276) 

- Rua Inhaúma Velha 

- Rua José Gonçalves dos Reis 

- Rua Primeiro de Maio (n° 86 ao n° 596) 

- Rua Renato Azeredo 

 

 

 

 

 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF Esperança (Zona Urbana) 

Micro área 11: 

- Av. Esperança (n° 198 ao n° 290) 

- Praça Benjamin Januário Guimarães  

- Rua Capoeira Grande 

- Rua Cássio Roberto dos Santos 

 

 

 

 

01 VAGA IMEDIATA 
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- Rua César Leão 

- Rua Inhô Tavares – a partir do n° 170 

- Rua Joaquim Gonçalves 

- Rua José Gomes Louredo 

- Rua Moacir Targino de Paula 

- Rua Oscar Rocha 

- Oscar Vereador José Roberto Figueiredo 

ESF União (Zona rural) 

(Micro área 01 – Maias) 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF União (Zona rural) 

(Micro área 02 – Riacho de Areia) 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF União (Zona rural) 

(Micro área 04 - Barra) 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF União (Zona rural) 

(Micro área 05 - Quartéis) 

01 VAGA IMEDIATA 

ESF União (Zona rural) 

(Micro área 10 – Passagem Boa e Vagem Grande) 

VAGA PREENCHIDA NOS TERMOS DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 51/2006 
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ANEXO VI 

REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

Nomedo(a)candidato(a) 

  

Cargo:  

NºdeInscrição:  

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 

 

Data  /____/   

 Assinatura do(a)Candidato(a):----------------------------------------------------
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ANEXO VII 

RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO DE RECURSO 

 

Nome do(a)candidato(a)___________________________________________________ 

 Nº. Protocolo Inscrição:  

Assinatura do responsável:  

Data: ____________________ 
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ANEXO VIII 

CARGOS DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO  

CARGOS CARGA 

HORARIA 

VAGA REQUISITO  VENCIMENTO 

Agente 

Comunitário 

de Saúde 

40 horas 

semanais 

15 

vagas  

Ensino fundamental completo e residir na 

área da comunidade em que atuar, desde a 

data da publicação do edital do Processo 

Seletivo. 

R$ 1.550,00  

Lei Federal n° 

13.708/2018 

Agente 

Comunitário 

de Endemias 

40 horas 

semanais 

03 

vagas  

Ensino fundamental completo e residir na 

área da comunidade em que atuar, desde a 

data da publicação do edital do Processo 

Seletivo. Utilizar instrumentos para 

diagnóstico demográfico e sócio cultural 

da comunidade, promover ações de 

educação para saúde individual e coletiva; 

Registrar para fins exclusivos de controle 

e planejamento das ações de saúde, de 

nascimento, óbitos, doenças e outros 

agravos à saúde, estimular a participação 

da comunidade nas políticas públicas 

voltadas para área da saúde, realizar 

visitas domiciliares periódicas para 

monitoramento de situações de risco à 

família, e participar de ações que fortaleça 

o  setor saúde e outras políticas que 

promovam a qualidade de vida. 

R$ 1.550,00  

Lei Federal n° 

13.708/2018 

 

Inhaúma-MG, 21 de maio de 2021. 

 

 

 

FERNANDO DIAS DE MIRANDA  

Instituto Vontade ação e Saúde 
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