Secretaria Municipal de Saúde
Rua Padre Horácio Rabelo, nº 60 – Centro
Fone (47) 3447 7749

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 001/2017.
SELEÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
SELEÇÃO DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (DENGUE)

O MUNICÍPIO DE ARAQUARI, através da Prefeitura Municipal de Araquari e
da Secretaria Municipal da Saúde realizará inscrições para Processo Seletivo
Público, para provimento de função temporária, pelo prazo indeterminado, de
Agentes Comunitários de Saúde: ESF – Estratégia de Saúde da Família, EACS
– Estratégia de Agentes Comunitários em consonância com a Lei 1590 de
2001, Lei 1719 de 2003 e Agente de Combate a Endemias (Dengue) e
disposições contidas neste Edital.

1 – Local para inscrições dos interessados será Secretaria Municipal de
Saúde, situada à Rua Padre Horácio Rebello, s/n. º, Centro, Araquari;

2 – DATA E HORA DAS INSCRIÇÕES:

Dias: 21 e 22 de março de 2017.
Horário: 09:00 horas às 11:00 horas – 14h00min às 16:00 horas

3 – LOCAL, DATA E HORÁRIO DA PROVA ESCRITA:

Local: Escola Municipal Amaro Coelho, no Bairro Porto Grande no dia:
Data: 02/04/2016
Horário: 09h00min

Os candidatos deverão comparecer 30 (trinta) minutos antes do horário
previsto para início das provas, com documento de identidade e
comprovante de inscrição.
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4 – LOCAL, DATA E HORÁRIO DA ENTREVISTA:

A entrevista seguirá o critério da ordem de inscrição.
Local: Auditório Marli Maria de Souza (anexo a Prefeitura Municipal de
Araquari) sito à Rua Coronel Almeida, 60, Centro, Araquari, no dia 10 de abril
de 2017 das 08h30min às 11h30min e das 14h00min às 16h30min.

5 – OBJETO

O presente Processo Seletivo Público tem por finalidade contratar profissionais
para admissão quando necessário e demais reservas técnicas para atender a
Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS), Estratégia de Saúde da
Família (ESF) e Agentes Comunitários de Combate a Endemias (Dengue),
sendo assim distribuídos:

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE:

LOCALIDADE

VAGAS

ITINGA

04

JACU/ CORVETA

01

ITAPOCU

02

RIO DO MORRO

01

GUAMIRANGA

01

RAINHA

01

BARRA DO ITAPOCU

01

CENTRO/

04

LINGUADO/

AREIAS/ BARRANCOS
PORTO

GRANDE

(Porto

Grande/ Col. Agrícola/ Cerro
Azul)

02
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AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RESERVA TÉCNICA

LOCALIDADE

RESERVA TÉCNICA

PONTO ALTO

01

MORRO GRANDE

01

AGENTES COMUNITÁRIOS DE COMBATE A ENDEMIAS (DENGUE):

LOCALIDADE

VAGAS

CENTRO/ LINGUADO/ AREIAS/

02

BARRANCOS

ITINGA

02

BR 101 (Rainha/Itapocu/Morro

02

Grande/Morro Grande/Barra do
Itapocu)

AGENTES COMUNITÁRIOS DE COMBATE A ENDEMIAS (DENGUE)
RESERVA TÉCNICA:

LOCALIDADE

RESERVA TÉCNICA

PORTO GRANDE (Porto Grande/

01

Col. Agrícola/ Cerro Azul/ Ponto
Alto/ Rio do Morro)

6 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Os interessados deverão cumprir os seguintes requisitos:

a. Ter concluído o Ensino Fundamental (1º grau);
b. Ter idade mínima de 18(dezoito) anos completos ou a completar até a
data de encerramento das inscrições e máxima de 60(sessenta) anos;

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Padre Horácio Rabelo, nº 60 – Centro
Fone (47) 3447 7749

c. Estar quite com o Serviço Militar, se do sexo masculino;
d. Haver votado nas últimas eleições, justificado ausência ou pago multa
imposta;
e. Não estar cumprindo pena em liberdade, sendo processado, nem ter
sido demitido a bem do Serviço Público em qualquer nível;
f. Morar no bairro que irá atuar no mínimo de 02(dois) anos;
g. Ter disponibilidade de trabalho de 08 (oito) horas diárias / 40(quarenta)
horas semanais;
h. Gozar de boa saúde física e mental para a realização das atividades
(caminhar, falar, ouvir e escrever);
i.

Não haver impedimento legal que impossibilite a admissão à época da
convocação.

7 – DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES NO ATO DA
INSCRIÇÃO:

a. Apresentar 02(duas) fotos 2x2 recentes;
b. Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (C.N.H)
(original e fotocópia);
c. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d. Comprovante/ certificado e histórico escolar de ensino fundamental (1º
grau) (original e fotocópia);
e. Comprovante de residência na comunidade por no mínimo 02(dois)
anos, através de declaração autenticada de comprovante solicitado no
bairro onde mora (junto às associações de bairro, igreja, escolas,
associações de moradores e similares), para que seja objeto de
credenciamento;
f. Título Eleitoral e comprovante de votação da última eleição ou
declaração que está em dia com as obrigações eleitorais (original e
fotocópia);
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g. Certificado Militar ou Reservista original (candidatos do sexo masculino)
(original e fotocópia).

Apresentado o documento original, a fotocópia poderá ser autenticada
pelo responsável no momento da inscrição.

8 – DAS PROVAS:

O processo seletivo constituir-se-á em duas etapas:

1. Avaliação escrita de PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CONHECIMENTOS
GERAIS e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, sendo distribuídos da
seguinte forma:
a. PORTUGUÊS – 05 (cinco) questões, com peso de 0,40 (quarenta
décimos) cada uma perfazendo o total de 2 (dois) pontos;
b. MATEMÁTICA – 05 (cinco) questões, com peso de 0,30 (trinta décimos)
cada uma, perfazendo o total de 1,5 (um ponto e meio);
c. CONHECIMENTOS GERAIS – 05 (cinco) questões com peso 0,30 (vinte
décimos) cada uma, perfazendo o total de 1,5 (um ponto e meio);.
d. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 05 (cinco) questões com peso
0,40 (vinte décimos) cada uma, perfazendo o total de 2 (dois) pontos.

2. Prova prática / ENTREVISTA, que será realizada pela Comissão que
atribuirá nota de 0 a 3 (zero a três) pontos.

9 – DA CLASSIFICAÇÃO:

1. A classificação se dará em ordem decrescente na Média Final, devendo
o candidato obter no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de acertos para
classificar-se para a segunda etapa da avaliação (Entrevista), cabendo
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aos candidatos que obtiverem as melhores notas ocuparem as vagas
conforme prescrito neste Edital;
2. A classificação final será divulgada e afixada no átrio da Prefeitura
Municipal;
3. Em caso de empate entre candidatos com a mesma nota final, terá
preferência na classificação final:
a) Maior idade (Dia/Mês/Ano).
b) Maior pontuação na Prova Objetiva.
c) Maior escolaridade

10 – DO RESULTADO:
O resultado final, depois de apreciado qualquer recurso, se assim houver, será
divulgado em 17/04/2017 no Átrio da Prefeitura Municipal de Araquari e no Site:
www.araquari.sc.gov.br.

11 – DA CONTRATAÇÃO:

As contratações serão feitas de contrato regido pelo (Regime CLT), pelo prazo
indeterminado, devendo o candidato comprovar no ato:
a. Não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de
seus direitos civis e políticos;
b. Gozar de boa saúde física e mental (atestado de saúde funcional);
c. Apresentar a documentação necessária para sua contratação: Carteira
de trabalho, n.º do PIS/PASEP, 01 foto 3x4, Carteira de identidade, CPF,
Título de Eleitor, Carteira de Reservista, Certidão de nascimento ou
casamento, Certidão de nascimento dos filhos menores de 14(quatorze)
anos, Carteira de vacinação dos filhos menores de 07 (sete) anos e
Atestado de Saúde;
d. Outros documentos que a Administração Municipal julgar necessários;
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e. Carteira Nacional de Habilitação (C.N.H) categoria AB para Agentes de
Combate à Dengue;
f. O candidato terá exaurido dos direitos de sua habilitação no Processo
Seletivo Público caso se verifique qualquer das seguintes hipóteses, nos
prazos previstos:
- não atender a convocação para contratação;
- não tomar posse e entrar em exercício da função para o qual foi
contratado, dentro do prazo legal.

12 – CRITÉRIOS PARA O DESCREDENCIAMENTO:

O Agente Comunitário será desligado automaticamente nas seguintes
situações:

a. Não cumprimento das normas exigidas pelo Ministério da Saúde;
b. Deixar de residir na comunidade onde atua;
c. Apresentar distúrbios de conduta que comprometa o desempenho de
suas atividades e ou credibilidade do Programa;
d. For rejeitado pela comunidade onde atua;
e. Assumir outra atividade que comprometa a carga horária exigida;
f. Concorrer a cargo eletivo enquanto perdurar o vínculo empregatício;
g. Desenvolver atividades político-partidárias durante sua jornada de
trabalho;
h. Deixar de desenvolver suas atividades no programa, cumprimento de
horário, bem como realizar atividades que não competem as suas
funções;
i.

Deixar de atingir as metas mínimas de produção mensal:
- Visitas domiciliares (95% das visitas),
- Palestras e atividades educativas,
- Atividades em instituições e na Comunidade,
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- Reunião de conselho local, reunião de associações de
moradores e postos de saúde, a critério do supervisor do
programa.

Observação: Esta produção será comprovada através de supervisão direta do
Enfermeiro, Supervisor e das Fichas de visitas do E-SUS/AB, digitação no
sistema E-SUS/AB e relatórios emitidos pelo SISAB.

13 – DAS NOVAS CONTRATAÇÕES:

No caso de dispensa ou no caso de necessidade de contratação de mais
profissionais para os bairros, indicados neste Edital, serão convocados os
candidatos aprovados e não chamados inicialmente para o referido bairro. Na
inexistência desses, novo Processo Seletivo Público será aberto.

14 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

1. As despesas provenientes do objeto deste chamamento serão pagas
através

das

Dotações

Orçamentárias

nº

10.302.0046.2.070.000,

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Vencimentos e Vantagens
Fixas Pessoal Civil nº 3.1.90.11.00.00 e Obrigações Patronais
3.1.90.13.00.
2. Pelos

serviços

prestados

cada

profissional

admitido

receberá

mensalmente a quantia de R$ 1.014,00 (Hum mil e quatorze reais) e
auxílio alimentação no valor de R$ 15,00 (quinze reais) por dia de efetivo
trabalho, sendo que serão descontados os encargos sociais e pagos
até o último dia útil do mês subseqüente ao trabalho.
3. Serão descontados ainda, outros tributos ou contribuições legais.
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15 – DOS PRAZOS:

O prazo do contrato com os profissionais selecionados será por tempo
indeterminado, conforme Lei nº 2427/2010.

16 – DOS RECURSOS:

Os recursos contra indeferimentos das inscrições, resultado das provas e
resultado final deverão ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis após a
publicação do resultado indicando os profissionais classificados no mural de
publicação

do

Município

e

no

site

da

Prefeitura

Municipal

(www.araquari.sc.gov.br)

17 – FORNECIMENTO DE MATERIAL:

Para execução dos serviços o Município fornecerá o material necessário.

18 – DA LOCOMOÇÃO:

A locomoção para a realização das atividades será a pé ou por conta do
contratado.

19 – COMISSÃO E SELEÇÃO:

A comissão de seleção será constituída dos seguintes membros:

Presidente:
- MACLÓVIA FONTOURA
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Membros:
- ANA PAULA DOS REIS
- VIVIANE LESLIE DA MAIA
- NATASHA ANDRADE DE MARICHAL
- ALCEMIRA AMARA DA CUNHA
- HENRIQUE NASCIMENTO

20 – OBSERVAÇÕES FINAIS:

1. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação
tácita das condições impostas no presente Edital;
2. Sem prejuízo das sanções criminais e a qualquer tempo, por ato
do Prefeito Municipal, será excluído do Processo Seletivo Público,
com o conseqüente cancelamento da sua inscrição e de todos os
atos decorrentes, o candidato que:
a. Fizer, em qualquer documento, falsa ou inexata declaração;
b. Agir com incorreção ou descortesia, para qualquer membro da
equipe encarregada da aplicação da prova;
c. For surpreendido, utilizando-se de meios ilícitos no ato da
realização da prova;
d. Apresentar falha na documentação;
e. Apresentar irregularidade na prova.
3. O Processo Seletivo Público terá validade 12 (doze) meses, a
contar da data da sua homologação;
4. A habilitação do candidato no Processo Seletivo Público se
extingue com o prazo de validade do mesmo;
5. Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à
aprovação em exame médico e à apresentação dos documentos
que lhe foram exigidos;
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6. O Prefeito Municipal homologará o Processo Seletivo Público
após a publicação da classificação final e vencido o prazo para
recursos;
7. Após a homologação, os candidatos serão convocados para
anuência à contratação, respeitada a ordem de classificação, a
necessidade da Administração Municipal e a disponibilidade de
recursos financeiros;
8. O candidato contratado nos termos deste Edital de Processo
Seletivo Público, não fará jus aos benefícios que gozam os
servidores públicos nomeados através de Concurso Público;
9. Ao inscrever-se o candidato se responsabilizará moral e
judicialmente pelas informações e aceitará a legislação que
regulamenta o presente Processo Seletivo Público;
10. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Municipal;
11. As dúvidas, informações e outros elementos necessários ao
perfeito entendimento do presente Edital, deverão ser dirimidas
na Secretaria de Saúde por escrito no endereço mencionado no
preâmbulo do presente Edital, endereçada à Presidente da
Comissão de Seleção MACLÓVIA FONTOURA.

Araquari, 20 de Fevereiro de 2017.

_______________________________
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal

