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EDITAL 01/2017  PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

A  Prefeitura  Municipal  de  Ressaquinha  torna  público  a  realização  de  Processo  Seletivo
Simplificado, visando à Contratação Temporária, para suprir carências provisórias e a falta de
candidatos concursados e/ou habilitados.

1 – DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
 O Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital tem por fim a contratação por um
período 4 meses podendo ser renovado por até igual período

2  –  DO  REGIME  JURÍDICO,  DAS  DENOMINAÇÕES  DOS  CARGOS,  DO  NÚMERO  DE
VAGAS,  DOS  REQUISITOS  MÍNIMOS  DO  CARGO,  DA  CARGA  HORÁRIA,  DO
VENCIMENTO E DO LOCAL DE TRABALHO.

2.1 - Regime Jurídico Estatutário, Especial (Contratação Temporária)

2.2 - A denominação do cargo Agente Comunitário da Saúde, 

2.3 - Numero de vagas -  01 (uma)

2.4 - Requisitos mínimos do cargo –  Ensino Médio Completo e Comprovar residência na 
Micro área que pretende atuar, desde a publicação do Presente Edital ,  

2.5 - Carga horária  40 (quarenta) horas, 

2.6 - Vencimento  R$ 1.109,110 

2.7 -  Local de trabalho. micro área 05  Canjamba:  começa no Piranguinha  depois  Lage, 
Canjamba todo, Boqueirão e na Vargem do Amargoso na casa da  Geci e Rosana

3 – DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO
3.1 – Nacionalidade brasileira;
3.2 – gozo dos direitos políticos;
3.3 – regularidade com as obrigações eleitorais  e,  se do sexo masculino também com as
obrigações militares;
3.4 – ter, no momento da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

4 – DA PARTICIPAÇÃO 
4.1 – Os interessados deverão apresentar na sede da prefeitura Municipal Rua Padre Geraldo
Magela, 02, Centro, no período de 12 a 20 de julho de dois mil e dezessete, no  horário  de
12:00 h às 16:00 h.
4.2 – Comprovantes de escolaridade
4.3 – documento de identificação com foto.
4.4 – comprovante de votação da última eleição ou certidão negativa de debito junto a justiça
eleitoral.
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5 – DAS INSCRIÇÕES 
5.1 – As inscrições serão efetuadas na sede da Prefeitura municipal – Rua Padre Geraldo
Magela  nº  02  no  PERÍODO DE 12  a  20   JUNHO DE 2017,exceto  sábados,  domingos  e
feriados. Horário: de 12:00 h às 16:00 h.

5.2 – Requerimento preenchido em modelo fornecido no ato da inscrição,
 
5.3– Documento de identidade que contenha retrato, filiação e assinatura.

5.4 –  Agente Comunitário da  saúde  deverá residir na Micro área em que pretende atuar,
desde a data de publicação de Processo Seletivo, atendendo a exigência regulamentada na Lei
nº 11.350 de 5 de outubro de 2006;

5.5 – O candidato ao se inscrever estará concordando com as condições exigidas para sua
inscrição e se submetendo às normas expressas neste edital.

5.6 – Local das provas –  Escola Municipal Belizario Moreira 

6 – DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 – A classificação final será efetuada em ordem decrescente de pontos obtidos na aferição
da avaliação da prova .

6.2 – Se computados os pontos, houver empate, dar-se-á preferência ao candidato mais idoso.

7 – DOS RECURSOS

7.1 – Caberá recurso, a ser interposto perante a Prefeitura Municipal, quanto as questão das
provas, quanto à classificação final, através de recurso fundamentado contendo o nome do
candidato, número de inscrição, no prazo improrrogável de um dia útil após a apresentação da
mesma.

7.2 – Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Pessoal do Município de Ressaquinha
conforme cronograma do anexo V  no horário compreendido entre 12:00 h às 16:00 h.

7.3 – O recurso deverá ser individual, não sendo admitido litisconsorte,  devendo o mesmo
conter a indicação precisa do item em que o candidato se julga prejudicado, acompanhado de
comprovante que fundamente as alegações.

7.4 – Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto
fora do prazo.

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1  –  O  candidato  aprovado  ao  ser  convocado  para  contratação  deverá  apresentar  a
documentação exigida pela Administração, no prazo de 2 (dois) dias úteis.
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8.2  –  O  Setor  de  Pessoal  da  Prefeitura  ficará  automaticamente  autorizado  a  convocar  o
candidato subsequente constante  da lista  de  aprovados caso o candidato convocado para
contratação  não  apresente  a  documentação  exigida  oportunamente  pela  Administração  no
prazo estipulado.

8.3 – Verificada inexatidão ou irregularidade de qualquer documento, serão anulados todos os
atos decorrentes da inscrição.

8.4 – Este Edital será afixado, em seu inteiro teor, no Quadro de Avisos da Prefeitura e no site
oficial do Município no endereço 

Prefeitura Municipal de Ressaquinha, 5 de julho  de 2017

Prefeito Municipal
Manoel da Silva Ribeiro 
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ANEXO  I 

NÚMERO DE QUESTÕES E PESOS

Específic
a

Portuguê
s

Raciocíni
o

Lógico

Total de
Questões

e 
Pontos

Agente Comunitário de Saúde 
PSF

10
(Peso 5)

10
(Peso 3)

10
(Peso 2)

30
(100

pontos)
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ANEXO II

 PROGRAMA DE PROVAS 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF

I – ESPECÍFICA
Reforma do Setor de Saúde – Atenção da Saúde Familiar; ESF / PACS – definição / metas /
plano  de ações;  Saúde  Ambiental:  Definições  de  Saneamento  Básico,  Ações  e  Atividades
(água, esgoto, dejetos, lixo); Prevenção Primária: Promoção e Educação em Saúde Pública,
Prevenção  Específica  (Secundária  e  Terciária);  “O  SUS  no  Brasil”  /  “Leis  Orgânicas”:
Antecedentes dos Sistemas de Saúde, Classificação dos Sistemas de Saúde, Organização e
Princípios do SUS; Visitas Domiciliares / Cadastramentos / SIAB (Sistema de Informação de
Atenção Básica); Saúde da Mulher: Controle de Gestantes (Promoção de Saúde), Prevenção
de Afecções (CA de Colo de Útero), Auto Exame de Mamas, Planejamento Familiar; Saúde da
Criança:  Cartão  de  Vacinas  (Controle  de  Peso  /  Desenvolvimento),  Higiene  Corporal
(Afecções),  Verminoses,  Desnutrição  /  Diarréia,  Infecções  Respiratórias  Agudas;
Adolescentes  /  Adultos  /  Terceira  Idade:  DST  /  AIDS  /  Planejamento  Familiar,  Drogas,
Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Hanseníase, Hepatites, Meningites; Saúde Bucal: Atenção
a Saúde Bucal (Gestantes e Menores de 05 anos), Prevenção do Câncer Bucal; Noções de
Primeiros Socorros; Lei 11.350 de 5 de outubro de 2006; Assistência Domiciliar na Atenção
Primária à Saúde; Atenção Primária – Sua História e a Situação Atual; Saúde Pública/Saúde
Coletiva;  Teoria  das necessidades humanas básicas;  Vigilância  epidemiológica e  Sanitária;
Ética /  Bioética;  Humanização e Acolhimento na Rede Básica;  Programas do Ministério da
Saúde na Rede Básica; Trabalho em Equipe; Comunicação – Tipos e as Barreiras; Atuação em
Saúde Mental; Assistência ao Idoso. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: Lei Nº 8.080, de 19 de
setembro de1990 e Lei  nº  8.142,  de 28 de dezembro de 1990;  POLÍTICA NACIONAL DE
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 GUIA PRÁTICO
DO  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE
(http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf)

II – LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO MÉDIO
Leitura e compreensão de texto: Identificação de elementos do texto (tema, ideia central, ideias
secundárias, relações de sentido entre palavras e frases, relações entre parágrafos) Estudo de
palavras  (sinônimos,  antônimos,  sentido  literal  e  sentido  figurado);  Aspectos  do  texto
dissertativo (ponto-de-vista, argumentos e relações de causa-consequência); Estilos de texto
(técnico,  científico,  literário  e  jornalístico);  Coesão  e  coerência  textuais;  Conhecimentos
linguísticos: Pontuação; Morfologia (identificação e emprego das seguintes classes de palavras:
substantivo, adjetivo, pronome e verbo); Sintaxe (identificação de termos da oração, orações
coordenadas, orações subordinadas e períodos simples, compostos e mistos); Ordem direta e
ordem inversa de sentenças; Relações lógico-semânticas entre orações; Concordância verbal e
nominal; Aspectos estilísticos e semânticos relacionados à estruturação de sentenças.

III – RACIOCÍNIO LÓGICO – ENSINO MÉDIO
Visa avaliar demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico-quantitativo (entendimento
da estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na via
prática, com relação aos seguintes pontos: Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e
contradições  implicações  e  equivalências,  afirmações  e  negações,  argumento,  silogismo,
validade de argumento.

Alfredo Vasconcelos – Alto Rio Doce - Antônio Carlos - Barbacena -  Cipotânea -Ibertioga -– Ressaquinha - Santana do Garambéu –
Santa Bárbara do Tugúrio – Santa Rita de Ibitipoca - Senhora dos Remédios



AMMA – Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira
Rua José Pimentel, 280 – Diniz – Telefax: (32) 3332-3177

CEP: 36.202-280 – Barbacena - MG.
E-mail: secretariaexecutiva@ammabarbacena.com.br

        
ÃO DO CONSELHO  

ANEXO III 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DO ESF ATRIBUIÇÕES: 

As atribuições de cada um dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as
referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões e:
 I - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;
 II - manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação
indicado pelo gestor municipal e utilizar,  de forma sistemática, os dados para a análise da
situação  de  saúde  considerando  as  características  sociais,  econômicas,  culturais,
demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas
no planejamento local;
 III - realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade
de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas,
associações, entre outros); 
IV - realizar ações de atenção a saúde conforme a necessidade de saúde da população local,
bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
V - garantir a atenção a saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de
promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde  e  prevenção  de  agravos;  e  da  garantia  de
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de
vigilância à saúde;
 VI - participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades
de  saúde,  procedendo  a  primeira  avaliação  (classificação  de  risco,  avaliação  de
vulnerabilidade, coleta de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de
intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela
continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
 VII - realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros
agravos e situações de importância local; 
VIII - responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo
quando esta necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;
 IX  -  praticar  cuidado  familiar  e  dirigido  a  coletividades  e  grupos  sociais  que  visa  propor
intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos,  das famílias,
coletividades e da própria comunidade; 
X - realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das
ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 
XI - acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação
do processo de trabalho; 
XII - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção
Básica;
 XIII - realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de
diferentes formações;
 XIV - realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da
equipe; 
XV - participar das atividades de educação permanente;
 XVI - promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle
social;
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 XVII  -  identificar  parceiros  e  recursos  na  comunidade  que  possam  potencializar  ações
intersetoriais;
 XVIII  -  realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades
locais;
XIX - trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;
XX - cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 
XXI - orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
 XXII - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
 XXIII  -  acompanhar,  por  meio de visita  domiciliar,  todas as famílias e indivíduos sob sua
responsabilidade.  As  visitas  deverão  ser  programadas  em  conjunto  com  a  equipe,
considerando  os  critérios  de  risco  e  vulnerabilidade  de  modo  que  famílias  com  maior
necessidade  sejam visitadas  mais  vezes,  mantendo  como referência  a  média  de  1  (uma)
visita/família/mês; 
XXIV - desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população
adscrita  à  UBS,  considerando  as  características  e  as  finalidades  do  trabalho  de
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 
XXV - desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e
de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e
coletivas  nos  domicílios  e  na  comunidade,  como  por  exemplo,  combate  à  Dengue,
leishmaniose,  entre  outras,  mantendo  a  equipe  informada,  principalmente  a  respeito  das
situações de risco; 
XXVI  -  estar  em  contato  permanente  com  as  famílias,  desenvolvendo  ações  educativas,
visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas
com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do Programa
Bolsa  Família  ou  de  qualquer  outro  programa  similar  de  transferência  de  renda  e
enfrentamento de vulnerabilidades implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de
acordo com o planejamento da equipe.
 XXVII  -  é  permitido  ao  Agente  Comunitário  de  Saúde  desenvolver  outras  atividades  nas
unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições acima.
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ANEXO IV 
CRONOGRAMA PREVISTO 

Data Ocorrência

5 de julho de 2017 Publicação do Edital 

06/07  de julho de 2017 Prazo de recursos contra as disposições contidas no Edital.

12/20 de julho de 2017 Período de inscrições.

24 de julho de 2017 Divulgação da lista das inscrições efetivadas
          

25 de julho de 2017 Prazo de recursos contra a lista das inscrições efetivadas.

30 de julho de 2017
Aplicação das provas Escritas
Divulgação dos Gabaritos.

31 de julho de 2017 Prazo de recursos quanto ao gabarito e questões de provas.

4 de agosto de 2017 Divulgação do Resultado Final

 

.
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ANEXO V 

MODELO DE REQUERIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Requerimento de inscrição: 

Eu,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, DECLARO, para efeito
de  inscrição do Processo seletivo da Prefeitura Municipal de Ressaquinha , normatizado pelo edital 01/2017,

Dados Gerais:

Nome:

Identidade: CPF:

Cargo Agente Comunitário da Saúde  -   micro área 05   

Deficiente:        Sim (   )           Não (   )
Sexo:  Masculino (   )           Feminino (   )

Nacionalidade Naturalidade UF

Filiação:
 
                      ____________________________________________________________________________________
___________

Data de Nascimento:

 _________/__________/__________

Estado Civil: Escolaridade:

Endereço: (Rua, Av, Praça) Nº. Compl.

Bairro: Cidade UF: CEP:

Telefone Residencial: Telefone Comercial: Telefone Celular:

Declaro estar ciente das normas descritas no Edital.
Este documento representa a expressão da verdade. Todos os dados nele contidos estão corretos,  podendo ser
comprovados a qualquer tempo, mediante diplomas, certidões, atestados ou declarações.
Nos termos do Edital, declaro estar ciente de que qualquer omissão ou falsidade, bem como o não atendimento dos
prazos e/ou exigências, significará minha exclusão do concurso.

Ressaquinha , _____ de ______ de 2017.

____________________________________________________
Assinatura do Requerente
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