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EDITAL Nº 0002/2009 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT, através da Secretaria Municipal 
de Saúde, torna público aos interessados que estarão abertas as inscrições ao 
processo seletivo público para a função de Agentes Comunitários de Saúde, 
conforme Anexo I, regendo-se o mencionado processo pelas disposições legais 
aplicáveis e pelas instruções deste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O processo seletivo dar-se-á em conformidade com a Portaria Ministerial nº. 

2.430 de 23/12/2003 e Lei nº. 11.350 de 05/10/2006, e será realizado sob a 
responsabilidade da Secretaria de Municipal de Saúde, abrangendo os cargos 
de Agentes Comunitários de Saúde. 

1.2. O numero de vagas disponíveis serão de acordo com o exposto no presente. 
1.3. O Regime Jurídico de Trabalho será o Estatutário. 
 
2. DA DIVULGAÇÃO 
2.1. A divulgação oficial das etapas deste Processo Seletivo dar-se-á através de 

avisos afixados na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura 
Municipal. 

 
3. DAS CARACTERÍSTICAS DA FUNÇÃO 
3.1 - Atribuições: O Agente Comunitário de Saúde 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, 
distrital, estadual ou federal. São consideradas atividades do Agente 
Comunitário de Saúde, na sua área de atuação: 
I - a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da 
comunidade; 
II - a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; 
III - o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de 
saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; 
IV - o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas 
para a área da saúde; 
V - a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de 
situações de risco à família; e 
VI - a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e 
outras políticas que promovam a qualidade de vida. 

3.1. Condições de trabalho: Carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
3.2. Vencimento: R$ 585,20 (Quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e vinte 

centavos). O recolhimento dos encargos sociais e outras vantagens são 
assegurados nos termos Estatutário, no que couber. 

3.3. Número de vagas: 18 (dezoito) vagas para Agentes Comunitários de Saúde. 
Além dessas vagas serão selecionados candidatos para a reserva técnica 
(suplente) das unidades participantes. 
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3.4. Lotação: Os Agentes Comunitários de Saúde serão contratados pela Prefeitura 
Municipal de Paranaíta. 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. Período: as inscrições poderão ser realizadas no período de 16/07/09 a 

20/07/09 das 08 horas às 11 horas, e das 13:00 horas às 17:00 horas, no 
Departamento de Recursos Humanos, na Prefeitura Municipal de Paranaíta, 
localizado na Av. Alceu Rossi, s/nº, Paranaíta-MT. 

4.2. Requisitos básicos para a inscrição: 
a) possuir idade mínima de 18 anos completos na data do encerramento das 
inscrições; 
b) o Agente Comunitário de Saúde deverá residir na comunidade em que irá 
atuar desde a data de publicação deste Edital, conforme previsto pela lei 
11.350 de 5 de outubro de 2006; 
c) o candidato somente poderá inscrever-se à Micro Área a que reside; 

4.3. Cópias de Documentação necessária para inscrição: 
a) cédula de identidade – RG; 
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
c) Comprovante de endereço; 

4.4. Procedimentos de inscrição: 
a) Os candidatos deverão comparecer no local de inscrição das 08:00 horas às 
11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas; 
b) Entregar a Ficha de Inscrição devidamente preenchida com o comprovante 
residência; 
c) Apresentar documentos  tratados no item 4.3; 
d) Fica reservada às pessoas portadoras de deficiências físicas, na proporção 
de 10% (dez por cento) do total das vagas oferecidas por cargo, desde que a 
deficiência seja compatível com o exercício das atribuições do cargo 
pretendido, ficando ressalvado que na falta de candidatos aprovados para as 
vagas reservadas a deficientes físicos, estas serão preenchidas pelos demais. 
No ato da inscrição o candidato receberá seu respectivo comprovante assinado 
pelo atendente conferidor. A inscrição só terá validade se o comprovante 
estiver devidamente assinado. 

4.5. O pedido de inscrição deverá ser feito pessoalmente. 
4.6. O candidato é responsável pelas informações prestadas no Requerimento de 

Inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros no 
preenchimento desse documento; 

4.7.A falha nas informações constantes no Requerimento de Inscrição tornará nula a 
inscrição em qualquer fase do Processo Seletivo. 

 
5. DA SELEÇÃO 
A seleção tem por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles 
mais aptos a desempenharem as exigências requeridas pelo PSF/PACS/PASCAR, e 
cujo perfil seja mais adequado para desenvolvê-las será operacionalizado por 
técnicos da Prefeitura Municipal de Paranaíta, com as seguintes etapas: 
5.1. Primeira Etapa – Prova de Conhecimentos Gerais e Específicos. Esta etapa terá 

caráter eliminatório e classificatório e consistirá na resolução de 05 (cinco) 
questões objetivas com 04(quatro) opções de respostas, e uma questão 
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discursiva. O candidato será habilitado se atingir no mínimo 50% da pontuação 
máxima das questões propostas, sendo o valor de 1,5 (um e meio) ponto por 
objetiva certa, e até 4 (quatro) pontos na discursiva. 

5.2. Segunda Etapa – Entrevista individual dos candidatos aprovados. A data de 
convocação para esta etapa será divulgada tão logo ultrapassada a primeira. 

5.3. Poderão ser apresentados após o resultado da prova, somente pelos candidatos 
aprovados na prova escrita, títulos idôneos e compatíveis com o cargo 
pretendido, que serão adicionados à nota final do candidato, sendo estes 
autenticados com o original pelo presidente do Processo Seletivo; 

5.4. Será considerado na seguinte pontuação: 
 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO 
01 PONTO A CADA 20 HORAS 

 
5.5. A pontuação será considerada em função do maior título apresentado, sendo 

este cumulativo até 5 (cinco) pontos. 
5.6. Relação dos cargos do certame: 

SEGMENTO 
TERRITORIAL 

MICRO 

ÁREA 
DELIMITAÇÃO 

*Nº DE 
FAMÍLIAS 

JARDIM 
ESPERANÇA 02 

RUAS RIO BRANCO, ARACAJÚ, FORTALEZA, 
TERESINA, PARANAÍTA, BANDEIRANTES, 

CARLINDA, PARTE DAS AVENIDAS BRASÍLIA 
E GUANABARA. 

111 

SETOR SE 01 05 RUAS 601B, 603B, 613 E PARTE DA AVENIDA 
MARIA ELISA MIYAZIMA. 

91 

SETOR SUL 06 
ÁREA ESPORTIVA – AV. MARIA ELIZA 

MIYAZIMA –VIA 03, RUAS 111, 109, 107, 105, 
103 E 101 . 

95 

CENTRO 08 
VIA L 11, VIA L 12, RUAS 301, 302, 303, 304, 

202, 203, 204, 205, 206 E RUAS 113, 115 
CHÁCARAS LC 1 E LC 2 

114 

SETOR NORTE 11 RUAS 125, 127, 129, 131, 133 E ÁREA 
ESPORTIVA, CHÁCARAS LC 11 A LC 20. 92 

SETOR NORTE 12 RUAS 118,120,124, 126. 133 

SETOR 
INDUSTRIAL 13 RUAS 112, 114, 116, 415, TRAV. 01, 02 E 03. 94 

COHAB 14 1ª VIC. LESTE,  VIA L 13, RUA DAS 
CEREJEIRAS - COHAB E CHÁCARAS. 

56 
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JARDIM 
AMAZÔNIA 15 

LOTE 490/01 – 2 E 4 SUBLOTES 491/1-1 E 3, 
LOTE 491/2 5, 7, 9 E 10, LOTE 491/3 – 11, 13 E 

14, LOTE 490/3 – 12, LOTE 490/2 – 8 E 6. 
104 

COMUNIDADES 
BOM JESUS, 

ESTRELA 
D’ALVA E ARCO 

ÍRIS 

16 LOTES 123 A 182, 208 A 211, 226 A 234 E  
LOTE  238 97 

**COMUNIDADE 
JARDIM DO 

EDEN 
20 LOTES 163, 327 a 330, 345 a 370, 281 a 298, 

372 a 343, 515 a 521 
89 

COMUNIDADE 
SOMBRA DA 

MANHÃ 
21 LOTES 388 A 416, 299 A 309, 527 A 540, 598 A 

614, 657 A 563, 666 A 669.  
77 

COMUNIDADE 
13 DE MAIO E 
NOVA UNIÃO 

24 LOTES 495 A 526, 764 A 776, 541 A 552, 584 A 
587. 

82 

NOSSA TERRA 
NOSSA GENTE  26 COMUNIDADE NOSSA TERRA NOSSA 

GENTE 
104 

1ª VICINAL 
LESTE 27 

JARDIM AMAZÔNIA ATÉ A RUA DAS 
ITAÚBAS, 1ª VICINAL LESTE DA ESTUFA ATÉ 

A SERRARIA DO EDIVALDO 
69 

JARDIM 
ESPERANÇA 28 RUAS SÃO PAULO, CURITIBA, PROJETO 

MEU LAR E PARTE DA AV. BRASÍLIA. 
107 

JARDIM 
ESPERANÇA 29 RUAS 605, 606, 609, 607, 611, W 9 E RUA 

MANAUS. 
103 

MANDACARÚ 30 GLEBA MANDACARÚ 67 

* número variável 
** em caráter de substituição temporária e posteriormente ficando como suplente. 
 
6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
6.1. As Provas serão realizadas no dia 21 de Julho de 2009, na Escola Municipal 

Juscelino K. de Oliveira, no horário de 08:00 às 11:00 horas. 
6.2. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das 

provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de documento 
com fé pública que garanta sua identificação, comprovante de inscrição, caneta 
esferográfica, de cor azul ou preta, lápis e borracha. 

6.3. Não será permitida a prestação de prova em data, local e horário diferentes do 
estabelecido, seja qual for o motivo alegado. 

6.4. Durante a realização das provas, não será permitido ao candidato, sob pena de 
anulação de sua prova: 
I- comunicar-se com os demais candidatos ou pessoas estranhas ao Processo 
Seletivo; 
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II- consultar qualquer espécie de livro ou apontamentos; 
III- utilizar-se de telefone celular, Pager, fone de ouvido ou de qualquer outro 
aparelho eletro-eletrônico 
IV- ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente em casos especiais 
na companhia do fiscal; 
V- portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom 
andamento dos trabalhos; 
VI- tratar com descortesia qualquer dos examinadores, auxiliares ou 
autoridades presentes. 

6.5. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato, ou de 
pessoas estranhas ao Processo Seletivo, nos locais onde forem aplicadas às 
provas. 

6.6. O candidato, ao término das provas objetivas, entregará a examinadora da sala, 
a sua prova preenchida com caneta esferográfica azul ou preta. 

 
7. DO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 
7.1. O caderno de provas não poderá ser levado pelo candidato uma vez que será 

utilizado para correção e para comprovação junto ao Tribunal de Contas do 
Estado. 

7.2. Os recursos serão dirigidos à Comissão do Processo de Teste Seletivo, 
interpostos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) dias úteis da 
realização das provas, da publicação do gabarito, ou da publicação do 
resultado final do Processo de Teste Seletivo, conforme o caso; 

7.3. A Comissão deverá seguidamente a respeito do recurso interposto, submeter ao 
Chefe do Executivo Municipal e publicar no mural da Secretaria Municipal de 
Saúde em até 5 (cinco) dias após o término do prazo recursal; 

 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO 
8.1. Todas as fases são consideradas eliminatórias e classificatórias. O candidato 

será considerado habilitado para fase posterior se atingir no mínimo 30% de 
acertos do total das questões propostas ou classificatoriamente de acordo com 
a pontuação; 

8.2. A classificação será feita em ordem decrescente da nota final obtida 
individualmente, considerando somente um aprovado por micro-área, ficando 
os demais classificados como suplentes. 

8.3. O desempate entre candidatos que obtiverem a mesma nota final processar-se-
á de acordo com os seguintes critérios: 
a) O maior numero de pontos na prova escrita ; 
b) O maior numero de pontos na entrevista e 
c) persistindo o empate o classificado será o de maior idade. 

 
9. DA CONTRATAÇÃO 
A contratação na função será efetuada se forem atendidas as seguintes condições: 

I- Permanecer o candidato residindo na localidade exigida pela legislação em 
vigor para a vaga a qual concorreu, especialmente durante toda a vigência do 
contrato de trabalho; 
II- Ser considerado apto na inspeção de saúde; 
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III- Aos candidatos portadores de necessidades especiais o exame de saúde 
fará a verificação da deficiência declarada, assim como sua compatibilidade 
com as atividades características dos Agentes Comunitários de Saúde; 
IV- O candidato será convocado a assumir e terá o prazo de 48(quarenta e 
oito) horas para tal, e caso não haja comparecimento no prazo estipulado o 
candidato será considerado desistente sendo convocado o candidato 
classificado subseqüente; 
V- Apresentar os seguintes documentos: 
a) Fotocópia de cédula de identidade civil;  
b) Fotocópia da comprovação de domicílio na micro área de abrangência da 
unidade de saúde da Família para a qual se inscreveu; 
c) Fotocópia do Título de Eleitor, com os comprovantes de voto nas três últimas 
eleições; 
d) Cópia da Carteira de Trabalho; 
e) Fotocópia de documento que comprove quitação com as obrigações 
militares (quando for candidato do sexo masculino); 
f) Fotocópia da Cédula de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
g) Fotocópia do PIS ou PASEP, se cadastrado; 
h) Fotocópia da Certidão de nascimento ou casamento; 
i) Declaração de nascimento dos (a) filhos (a) até 06 (seis) anos e comprovante 
de vacinação; 
j) Fotocópia da Certidão de Nascimento dos (a) filhos (a) até 18 anos; 
k) Original atestado de antecedentes criminais, não sendo aceitos cartões de 
protocolo ou outros documentos. 
l) Fotocópia de histórico escolar que comprove a conclusão do ensino 
fundamental ou Certificado de Conclusão; 
m) 02 (duas) fotos coloridas 3x4 recentes; 

 
10. HOMOLOGAÇÃO FINAL 
10.1 – Após transportas todas as fases do Processo Seletivo Público, a 

Administração Pública fará, através de Edital, a homologação do Resultado 
Final. 

10.2 – O Edital com a Homologação do Resultado Final será disponibilizada mural 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 - O Processo Seletivo terá validade por tempo indeterminado na vigência do 

programa. 
11.2.- A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda 

que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

11.3.- A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste 
Edital e na aceitação tácita das condições nele contidas tais como se acham 
estabelecidas. 

11.4 – A resolução dos casos omissos ficará a cargo da comissão Organizadora. 
Paranaíta/MT, 14 de julho de 2009. 

ALESSANDRA DOS REIS BEZERRA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 
Pro,vas objetivas, com múltipla escolha sobre conhecimentos práticos e 
específicos versando genericamente sobre: 
 
1. Noções sobre o Código de Saúde; leis complementares e decretos municipais que 
tratam de assuntos que envolvam a vigilância sanitária;  
2. Noções de saúde e doenças;  
3. Nutrição e dietética; noção geral de nutrimentos e suas funções no organismo; 
influência da má nutrição na determinação e distribuição de distúrbios de saúde;  
4. Higiene e profilaxia: noções de saúde, de alimentação, de habilitação corporal do 
vestuário;  
5. Noções de saneamento básico e agravos à saúde;  
6. Noções básicas sobre doenças infecto-contagiosas, defesas do organismo;  
7. Noções de vacinação e prevenção de doenças;  
8. Noções sobre a política, campanha, programas, sistemas e história da saúde 
pública;  
9. Atualização de tecnologia inerente a profissão da área de segurança;  
10. Regras de hierarquias no serviço público municipal;  
11. Noções de abordagem em visitas domiciliares;  
12. Noções de funcionamento do PSF – Programa de Saúde Familiar no município. 
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ANEXO II 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
 
Pelo presente, solicito inscrição como candidato (a) ao Teste Seletivo para 

contratação de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE para atuar na área descrita 

como micro área nº _______. 

 
 

Informações Pessoais 
 
Nome: 

RG./Órgão Exp.: CPF: 

Naturalidade: Nacion.: 

Estado Civil:  Nascimento: ____/____/_____ 

Escolaridade: 

Endereço 

Rua/Av./Est.: Nº 

Bairro/Setor: CEP.: 

Cidade/UF: TEL.: 

Celular: email: 

 
Paranaíta-MT, ......... de Julho de 2009. 

 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 

.................................................................. 
Comissão Organizadora 


