
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
GURJÃO-PB - EDITAL N" OI/2022

PROCESSO SELETIVO ?ÚBLTCO ?ARA CONTRÀTAÇÃO DE CÁRGOS/FUNÇÔES
PUBLICÁS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 6CS) E AGENTE DE COMBÁTE A

ENDEMTAS (ACE) PÁRÁ O QUADRO DA SECRETÁRLÁ MUN|CTeAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE GURJÂO-PB - EDITAL N' OI/2022

l. O Município de GURJÃO-PB toma públicoe estabelece noÍÍnas para a rcalização de Processo
Seletivo Público destinado a selecionar candidatospara contratação dos cargos/funções pública de
Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente De Combate a Endemias (ACE) para o quadro
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Gurjão-PB, que reger-se-ão pelas disposições
contidas na Constituição da República Federltiva doBrasil; na Lei Federal n' I1.350, de 5 de

outubro de 2006, que "Regulamenta o § 5" do art. 198 da Constituição, dispõe sobre o
aproveitamento de pessoal amparado pelo parógrafo úníco do art. 2" daEmenda Constitucional no
5 I . de l4 defevereiro de 2006, e dá outas providências."; na Portaria n"2.436, de 2l de setembro
de 201 7, que 'Tprova a PoliÍica Nacional de ,4tenção Bcisica, estabelecerulou revisão de diretizes
para a organização da Atençào Bltsica, no âmbito do Sistema Único de Saúde(SIJS).",'na Lei
Federal no 13.708, de l4 de agosto dc 20l8, que "Altera a Lei n" l l.350, de 5 de outubro de 2006,
para modificar norrnas que regulant o exercícío profissional dos Agentes Comunitáios de Saúde
e dos Ágentes de Combates às Endemias"; na Lei Federal n" 13,595, de 5 dejaneiro de 2018, que
".4ltera a Lei n' 11.350, de 5 de outuhro de 2006, para dispor sobre a reformulação das
utrib iÇa)es, ajornada e as condições de trabalho, o grau de.formação proJissional,os cursos de

J-ormação lécnica e continuada e a indeni:ação de trensporte dos profissionais Agentes
Comunitários de Saúde e Ágentes de Comhate às Endemias.": e alterações posteriores, e aindâ nas

legislações complementares e demais normas contidas neste Edital.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. O Processo Seletivo Público seni regido por este Edital, por seus anexos, avisos, atos
complementares e eventuais retificações.

2.2. O Proccsso Seletivo regido por csrc cdiral, TERÁ VALIDADE DE 2 ANOS, PODENDO SER
PRORROGADO POR MAIS 2 ANOS.

2.3. O Processo Scletivo Público scrá rcalizado pcla Prcfeitura Municipal dc Gurjào e Comissão
Organizadora, cm todas as suas ctapa-s, visando o preenchimento das vagas dispostas no ANEXO I.
durante seu prazo de validade, de acordo com a necessidade e a conveniência do MUNICÍPIO DE
GURJÃO-PB.

2.4. O Proccsso Seletivo Público constará das seguintes etapas e pontuações

ETAPA DESCRTÇÃO
CARGO/FtJNÇÃ

o
PÚBLICA

CRITÉRIO PONTUAÇÃO

I Prova Objetiva de Múltipla
Escolha Agente

Comunitário de
Saúde(ACS)

Agente de Combatc
àEndemias (ACE)

Eliminatório e

Classificatório
75

z' Entrevista

Eliminatório e

ClassiÍicatório
25

., Formação Introdutória Básica Complementar
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2.5. A legislação e as alterações em dispositivos legais e normativos, com entrada em vigor após a data
de publicação deste Edital, não serão objeto de avaliação nas provas deste Processo Seletivo Público.

2.6. A participação do candidato implicani o conhecimento e a aceitação irrestrita das normas e das
condições do Processo Seletivo Público tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas nonnas
Iegais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instnrções e convocações
relativas ao certame, que passarão a fazer paÍe do instrumento convocatório como se nele estivessem
tÍanscritos e acerca dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

2.7. O candidato poderá obter o Edital regulador do Processo Seletivo Público e seus respectivos anexos
nos endereços eleüônicos: www.gurjao.pb.gov.br

2.8. Toda
Brasília/DF.

mcnção a horário ncstc Edital tera como referôncia o hoúrio oficial da cidade de

2.9. O tratamento de dados pessoais dos candidatos inscritos neste Processo Seletivo Público
encontra-se em conformidade com a Lei Federal no 13.709, de 14 de agosto de 2018 - lei Geral de
Proteção a Dados Pessoais - LGPD.

3. DASVAGAS

3.1. Este Proccsso Seletivo Público ofcna um total dc 02(duas) vagas, confbrmc ANEXO I dcstc
Edital.

DAS ESPECIFICAÇÕES DOS CARGOS/FUNÇÕES PÚBLICAS1

4.l.As atribuições gerais dos cargos/funções constam abaixo.

UADRO I: R uisitos contrâ ão do candidatos

4.1.1, O agcnte de Counitrá.rio dc Sáude que for aprovado terá sua área dc correspondência abaixo

Area do novo acs (endereços)

l- Rua lraci de Benjamim Teixeira

2- Rua Nemósio de Farias Souza

3- Rua Prefeito Manoel de Farias Gurjão

4- Rua Belmiro Vidal de negreiros

5- Rua Manoel Antero de Farias

6- Rua Carmem t ucia koterio da Silva

CARGO
REQUISITOS

MíNIMOS

VENCIMENTOS
tNtcrAts

(R$) e Jornada
de Trabalho

Total AC PNE
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7- Rua Alfredo Teixeira de Freitas

8- Rua Luiz da Costa RaÍnos

9- Rua Maria das Neves Coutinho Gurjão

l0- Rua Severino Joel da Silva

I l- Rua Joel Lira Ramos

12- Rua Dilma Martins de Oliveira

l3- Rua Terezinha Oliveira Gu{ão

14- Rua José Ramos Gurjâo

15- Paíc da rua professora genuina pcssoa (cntre a rua José Ramos Curjão e a rua Manoel Henrique de
Frcitas)

16- Rua Vicente Borges Gu{ão (entre a rua Manoel Henrique Coutinho e a rua Tereziúa Oliveira
Gu{ão)

4.2. A escolaridade mínima exigida para ingresso no cargo/função está discriminada no quadro acima
dcstc Etlital.

4.3. A comprovação da escolaridade minima exigida será feita por meio de diploma devidamente
registrado e legalmente reconhecido, expedido por instituição de ensino credenciada no Conselho
Estadual de Educação - CEE ou no Ministério da Educação - MEC, conforme aponta o ANEXO I
deste Edital.

4.3.1. Caso o candidato ainda não esteja de posse do diploma, este documento podeú ser substituído
por certidào de conclusão de curso acompaúada de histórico escolar, por instituição de ensino
credenciada, devendo o referido diploma ser apresentâdo em um prazo de 180(cento e
oitenta) dias.

4.4. A jornada de trabalho dos candidatos contratados encontra-se determinada no Quadro I desse
Edital.

4.5. O horário e o local de trabalho dos candidatos contratados serão determinados pelo MUMCIPIO
DE GURJÃO-PB, à luz de seus interesses e necessidades.

4.6. O salário inicial do cargo/função encontra-se discriminado no Quadro I.

4.7. O candidato às vagas de Agente Comunitário de Saúde (ACS) aprovado no Processo Seletivo
Público, devcní comprovar, no momento da contratação, o seu local de rcsidência na área da
comunidade em que atuar desde a data da publicação do Edital do Processo Seletivo Público, mediante
aprcscntação dc documento comprobatório de rcsidôncia dos dois últimos mcscs antcriores à data da
contratação, podendo ser por meio de uma conta de luz, água ou outra conta quc conste do nome do
candidato.

5. DA TNSCRTÇÃO

5,I. DISPOSICÕf,S GERAIS SORRE AS I\SCRICÔES:

5.1.1. As inscrições ao Processo seletivo oconerào no período de 08 de fevereiro a l0 de fevereiro de
2022, de segunda a quarta-feira. (nos dias úteis). tocal: Sede da hefeitura Municipal. Centro

- GURJÀO-PB, no endereço; Rua: Vicente Borges Gurjào. Gu{ão - PB,58670-000. Horário:
das th às I I h30min, considerando como horário oficial o de Brasília./DF, mediante o
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pagamento da respectiva taxa, por meio de boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária,
observados os horários de atendimento e das transações financeiras de cada instiruição
bancária, fornecido no ato da inscrição na sede da prefeitura de Gurjào.

5.1.2. A inscrição do candidato neste Processo Seletivo Público implicaÉ o conhecimento e a tácita
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não podeú
alegar descoúecimento.

5.1.2.t. Dentre as condições estabelecidas, fica ciente o candidato que no ato voluntário de inscrição,
concorda com a publicidade de dados como seu nome completo, data de nascimento, n" de
inscriçào, notas e resultados advindos do Processo Seletivo Público para o qual se inscreveu,
em obediência ao preceito constitucional esculpido no caput do art. 37 da Constituição da República de
l9ti8 que prcconiza que a administraçào pública dircta e indircta, fundacional c autárquica devc dar
publicidadc aos seus atos. assim como em obediência ao que determina a Lei Federal n' 13.709. dc l4
de agosto dc 2018 (tri Geral de Protcção dc Dados - LGPD) no inciso III, do art. 2" e no inciso X, do

§ 3' do art. 7, cominado com incisos II, III e lV do mesmo art. 7' da referida lei, que dispõe sobre a

viabilidade do uso de dados pessoais nos casosem que a administraçâo pública exerça sua função
também através de contratos, convênios ouinstrumentos congêneres, como é o caso.

5.1.2.1.1. O ato dc inscrição autoriza a banca organizadora a coletar, tratar e processar os dados
pessoais do candidato segrndo os prcceitos da LGPD.

5. t.3. Alóm das cxigências contidas ncste Edital, o candidato tcm plcno conhecimento dc quc, dcpois
de convocado e contratado:
a) Não podcrá mudar de cargo/função scm outro Processo Seletivo Público;
b) Deverá assumir a vaga escolhida, rsspeitada sua opção, quando de sua inscriçào, de acordo

com o constante no Quadro I;
c) Deverá ser respeitado o planejamento do MUNTCÍP|O DE GURJÃO-PB e a ordem de

classificação desse certame para o preenchimento das vagâs ofertadas duÍante o prazo de
validade o Processo Seletivo Público;

d) Estará impedido de acumular cargos. empregos ou funções públicas nos termos da
legislação vigente.

5,1.4. Para cvitar ônus desncccssário, o candidato dcvcrá oricntar-sc e apenas efetuar a inscriçâo c
recolhcr o valor respectivo após tomar conhecimento do disposto neste Edital e seus anexos, e

certificar-se de que precnche todos os requisitos exigidos para o cargo/função pública dc
escolha.

5.1.5. As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato, eximindo-se o MUNICÍP|O DE GURJÃO-PB de quaisquer atos ou fatos
dccorrcntcs de informação incorreta, endcreço incxato ou incompleto ou opção incorrcta
referente ao cargo/função pretendido, fornecidos pelo candidato, sendo assegurado ao
candidato o direito de recurso previsto neste Edital.

5.1.6. Declarações falsas ou inexatâs constantes do Formulário de lnscrição determinarão o
cancelamento da inscríção e a anulação de todos os atos delas decorrentes, em qualquer época.
sem prejuízo das sançôes penais cabiveis, sendo assegurado ao candidato o direito de recurso
previsto neste Edital.

5.1.7. No ato da inscrição se exigini do candidato cópia de documentos pessoais, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a veracidade dos dados informados no Formulário de Inscriçào, sob
as penas da lei.
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5.I.8. A inscrição e o valor de inscrição pago pelo candidato serão pessoais e intransferiveis.

5.1.9. Não serão aceitas solicitações de inscrição que não atenderem ao estabelecido neste Edital.

5.1.9.1. Serão consideradas válidas e efetivadas as inscrições que tiverem sido realizadas e pagas de
acordo com o disposto neste Edital.

5.1,9.2. Não sení permitido ao candidato inscrever-se em mais de um cargo/função

5.1.93. Caso o candidato se inscreva em mais de um cargo/função, será considerada válida aquela
inscriçào que tiver sido realizada por último. As demais inscriçôes do candidato nesta situação
serào automaticamente canceladas. nâo cabendoreclamações posleriores.

5.1.10. E vedada a participação, como candidatos, de membros da comissão nesse Processo Seletivo
Público.

5.l.Il. Depois de confirmados e trânsmitidos os dados cadastrados pelo candidato no Formulário
de Inscrição, nâo serão aceitos:
a) Alteração no cargo/função indicado pelo candidato no Formulário de Inscrição;
b) Transferências de inscrições ou da isenção do valor de inscrição entre pessoas;
c) Transferências de pagamentos de inscrição entre pessoas.

5.1.12. A não comprovação do pagamento do valor de inscrição ou o pagamcnto cfetuado em
quantia inferior determinaú o cancelamento automático da inscrição.

5.I.I3. DO CRONOGRAMA

07/o2
08 a 10/02

I l/o2
t8/02
2l/02
22/02
24toz
05/03
08/03

12 e 13/03
14 a 18/03

Lançamento do edital
Peíodo de Inscrição

Relação dos lnscritos Homologados
Prova Teórica

Gabarito
Recursos

Resultado Oficial
Entrevista

Resultado Final
Treinamento

Apresentação dos Documentação no RH

í.2. DoS PROCEDIMENTOS PARA INSCRICÀO:

4.1.1. As inscrições ao Processo seletivo ocorrerão no período de 08 de fevereiro a l0 de fevereiro de
2O22, de segunda a quarta-feira. (nos dias úteis). local: Sede da Prefeitura Municipal. Cenko -
GURJÀO-PB, no endereço: Rua: Vicente Borges Gurjão. Gurjão - PB, 58670-000. Hoúrio: das th às

I lh30min. considerando como horário oficial o de Brasilia/DF. mediante o pagamento da respectiva
taxa. por meio de boleto eletrônico. pagávcl em toda a rede bancária, observados os horários de
atendimento e das transações financeiras de cada instituição bancária. E durante o período das
inscrições, efetuar zua inscriçào conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:

a) Ler atentamente este Edital e o Formulário de lnscrição;
b) Prccncher o Formulário dc Inscrição c transmitir os dados em cópias, proüdenciando a

impressão do Comprovante dc Inscrição - CI, no local dc inscriçâo;
c) Efctuar o pagamcnto da importância referente à inscrição descrita ncstc Edital, até o dia do
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vencimento em qualqueÍ agência bancária;
1.2.2. O valor da taxa de inscrição a ser pago para participação neste Processo Seletivo Público será

de R$ 50,00 (cinquenta reais).

4.2.3. O boleto bancário quitado será o comprovante de requerimento de inscrição do candidato neste
Processo Seletivo Público. Para esse fim, o boleto deverá estar acompanhado do respectivo
comprovante do pagamento realizado até a data limite de 1010212022, não sendoconsiderado
para tal o simples agendamento de pagamento, uma vez que este pode não ser processado ante
a eventual insuficiência de saldo ou outras situações que não permitam o pagamento efetivo do
valor da inscrição.

4.2.6.1. Recomenda-sc que o candidato mantenha a guarda do boleto bancário e do comprovânte
de pâgamento da inscrição até a data dc rcalizaçào da Prova Objctiva, pois scrá ncccssário
apresôntar esscs documcntos para comprovação do pagamento da inscriçào no tlia da prova.

4.2.4. Serão tornadas sem efcito as solicitações de inscrição cujos pagamontos forem efetuados após
a data limite de 1010212022.

4.2.5. O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB não se rcsponsabiliza, quando os motivos deordem técnica
não lhcs forem imputáveis, por inscrições nâo recebidos por falhas dc comunicação, bem como
por outros fatorcs alhcios que impossibilitem a transferência dos dados c a impressão do boleto
bancário.

4.2.6. Eventuais erros de preenchimentos ocorridos no nome do candidato, no número do docunrento
de identidade, na data de nascimento, sexo e CPF utilizados na inscrição, deverão,
obrigatoriamente, ser atualizados pelo candidato no dia de realização das provas com o fiscal
de sala em formulário específico.

4.2.7. O candidato que não fizer ou solicitar as correçôes dos dados pessoais nos teÍnos do subitern
4.2.12 deste Edital deverá arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua
omissão.

4.2.8. As inscrições deferidas serão diwlgadas no endereço eletrônico: www.gurjao.pb.gov.br, até a
data de 1110212022.

4.2.9. Nos casos em que o candidato tiver sua inscrição indeferida por inconsistência no pagamento
do valor de inscrição, poderá se manifestar formalmente por meio de recursos administrativos
previsto no item 12. I , alínea "b" deste Edital.

.I.3. DA DEVOI UCÃO DO VALOR DE INSCRICÃO

4.3.1. Não seni admitida a restituição da importância paga para inscriçâo, com exceção das seguintes
hipóteses:
a) Cancelamento e suspensão do Processo Seletivo Púbtico, previstas na [-ei Estadual n"

I3.80t /2000:
b) Pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidade pelo candidato;
c) Exclusão de cargos/funções oferecidos;
d) Alteração da data da prova;

4.3.2. O formulário de solicitação de devolução do valor de inscrição Íicani disponível no local de
inscrição: Sede da Prefeitura de Gurjão-PB, durante o prazo de 2O(vinte) dias úteis contados a
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partir da disponibilização do referido formulário

4.3.3. No formulário. o candidato deverá informar os seguintes dados para obter a restituição da taxa
de inscriçào:
a) Nome completo, númeÍo da identidade e da inscrição do candidato;
b) Nome e número do banco, nome e número da agência com dígito, númeÍo da conta corrente,

nome completo e CPF do titular da conta;
c) Números de telefones, com código de área e e-mail para eventual contato.

4.3.4. No caso de cancelamento ou suspensão do ceÍame, o candidato deverá preencher e assinar,
acompanhado dacópia de seu documento de identidade e do comprovante de pagamento da
inscrição. cm ató 3O(trinta) dias após o ato que enscjou o cancelamento ou suspensão do
certamc.

4.3.5.2.4 restituição da Taxa de Inscrição seú processada no período dos 30(trinta) dias úteis seguintes
ao término do prazo fixado no subitem 4.3.5 por meio de depósito bancário na conta corrente
indicada no respectivo formulário de restituição.

§ No caso de pagamento extemporâneo ou realizado em duplicidâde pelo candidato. ou com
valor em dcsconformidadc com o do valor dc inscrição, o candidato devcrá prccnchcr c assinar,
acompanhado dacópia de seu documcnto dc identidadc e do comprovantc dc pagamento da
inscrição, com a comprovação da cxtcmporaneidadc, da duplicidade do pagamcnto ou da
desconformidadc do valor pago, em ató lO(dez) dias útcis após a divulgaçào do rcsultado dos
recuÍsos contra as inscrições indcfcridas.

5.2.DA COMUNI(]ACÃO DO C['RTAME

5.2.1. As comunicaçôes com o candidato serão feitas pelo , e-mail ou mensagens tele6nicas e serão
expedidas para o e-mail e/ou telefone que o candidato especiÍicar em seu requerimento de
inscrição.

4.4.1.1.Em hipótcsc alguma haveú comunicado rcferente aos rcsultados dc ctapas, csscs dcvcm ser
acompanhados pelo candidato diariamente pelo.ri/e: www.gurjao.pb.gov.br_
www.guriao.pb.qov.br ou quadro dc avisos na prcfcitura.

5,2.2. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de

realização das provas. O candidato deverá obsenar rigorosamente o Edital e os comunicados,
nos canais de comunicação previstos nesse Edital.

5.2.3.As@ieirparaesclarecimcntosdedúvidas,qucstionamentos,
informaçõcs, rccursos, encaminhamcnto de documcntos ou mesmo rcclamaçõcs, scndo
ncccssário quc o canrlidato, que prccisc sc dirigir a cssa instiruição para contato sobrc o Edital
do ccrtamc.

5.3. Atualizações, publicações e diwlgação de resultados serão sempre disponibilizadas no portal do
certame, sendo de responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não sendo, sob hipótese
alguma, publicadas em redes sociais ou repassados por rreio de qualquer outro tipo de contâto.

6 DA COMPROVAÇÃO DE TNSCRIÇÃO

6.1. Não será enviado, via Correios, o Comprovante Definitivo dc Inscrição (CDI). A data, o horárioe o
local da realizaçâo das Provas scrâo disponibilizados m aro da inscri@ dou em até 0S(cinco) dias
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entes da drta provávelde aplicâçiio das provas no mural rol da prefeitura e nos site da prefeitura
no endereço eletrônico: www.gurjao.pb.gov.br

ó.2. O candidato não poderá alegar descoúecimcnto da data, horário e local dc realização das provas,
para fins de justificativa de sua ausência.

6.4. Não haverá scgunda chamada seja qual for o motivo alcgado parajustificar o atraso ou a ausência
do oandidato.

ó.5. O não comparecimento às provas, por qualqueÍ motivo, caracterizará na desistência do candidato
e resultará em sua eliminação deste Processo Seletivo Público.

6.5.1, O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na lista de candidatos
para realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha, mas que apresente o respectivo
comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, podeú participar do
Processo Seletivo Público, devendo preencher e assinar, no dia da prova, formulário especifico
de condicionalidade.

6.5.2. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.

6.5.3, E obrigação do candidato conferir no CDI seu nome, o número do documento utilizado na

inscrição. a sigla do órgão expedidor. bem como a data de nascimento.

6.5.4. Eventuais erros de digitação ocorridos no nomc do candidato, na sua data de nascimento, no
número do documcnto dc identidade utilizado na inscrição, ou na sigla do órgão expedidor
constantes do CDI dcvcrão ser comunicados pclo candidato ao aplicador dc provas no dia, no
horirio c no local dc rcalização da prova objctiva c constarão no "Rclatório dc Ocorrências".

6.5.5. O candidato quc não solicitar a correção da data de nascimento, ató o dia da rcalizaçào das
provas, nào podcrá alegar posteriormcntc essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.

7 DAS COI{DIÇOES DE REALIZAÇÃO OIS PROVAS

7.1. As etapas para os cargos/funções públicas de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de
Combate às Endemias (ACE) do Processo Seletivo Público serão:

> @, de carátereliminatório;

> .hÍfeyi$a, de caÉter eliminatório e classificatôrio;

> [-oIEtcÃgINÍIüló ásise, de caráter complementar.

7.2. Os candidatos deverão corrparecer aos locais detenninados 60(sessenta) minutos antes do horário
de início das provas, munidos do documento original de identidade oficial com foto, de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta com estrutura transparente, máscaras de proteção, álcool 707o
em recipiente p€queno e transparente sem rótulos e o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI)
para as provas.
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7.2.1. Nâo será permitida a entrada e a permanência do candidato que não estiver usando

iggslfl[eúg o material definido, ou seja, usar a máscara cobrindo a boca e o nariz.

7.2.2, Sugere-se que o candidato leve uma máscara resena, caso seja necessária a troca da máscara
durante o período de realização da prova.

7.2.3. Na chegada ao local da prova, o candidato devení respeitar o distanciamento mínimo, evitando
a proximidade entre as pessoas e obedecendo a metodologia de ordenamento de entrada do
candidato estabelecida pela Coordenação do Processo Seletivo Público, descrita no
Comprovante de Definitivo de Inscrição (CDI).

?.3. Scrá climinado deste Processo Seletivo Público o candidato quc se aprcscntar após o horário dc
fechamento dos portõcs conforme subitem 10. I .7. I deste Edital ou não sc apresentar para a rcalizaçào
das provas no dia, honí,rio e local para os quais foi convocado, munido de documcnto de identificação.

7.3.1. Em função do impacto da pandcmia do COVID-19, o candidato que não seguir as orientações
detcrminadas pela CoordeÍBção do Processo Seletivo Público durante a aplicação da prova,
poderá ser eüminado deste Proccsso Seletivo Público.

7.4. Não seú permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos ou destes
com outras pessoas além da Comissâo Examinadora do Processo Seletivo Públioo.

7.5. O ingresso na sala de provas somente será permitido ao candidato que estiver munido
de um dos documentos ebaixo üscriminados, com foto, válidos, em forml legível e em ria
original:

a) Cédula de Identidade (RG) expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Comandos
Militares, pelos lnstitutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;

b) Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos,
etc.);

c) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), modelo novo com fotografia, que contenha o número
da Cédula de Identidade (RG);

d) Passaporte brasileiro, Certificado de Reservista, carteiras funcionais expedidas por órgão
público, que por lri Federal valham como identidade;

e) Carteira de Trabalho com foto;
Í) Na hipotese de candidato estrangeiro, apresentação de um documento de identificação oficial

de estrangeiro.

7.5.1. O documento de identificação deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir, com clareza.
a identificação do candidato.

7.5.2. O ingresso na sala de provas somente será permitido ao candidato que estiver munidodo
comprovânte de pagsmento do boleto emitido no ato da inscrição.

7.5.3. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Boletim de
Ocorrência, Certidão de Nâscimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação
emitida anteriormente à Lei Federal n" 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás,
Identidade Funcional de natureza pública ou privada, cópias dos documentos citedos,
ainda quê autenticadas, ou quaisquer outros documentos não constântes deste Edital.

7.5.4. O Comprovante de Inscrição (CI) c o Comprovante Definitivo dc Inscrição (CDI) para as
provas não terão validade como documcnto de identidadc.

7.5.5. Não seni permitido ao candidato rcalizar provas fora da data cstabclccida, do honírio ou da
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cidade/espaço fisico determinado por este edital

7.6. O candidato deverá apor sua assinatura na Folha de Respostas, equivalente aquela constante em
seu documento de identidade, sendo vedado a rubrica em caso de o documento nâo ser assinado desta
forma.

7.7. Depois de identificado e instalado, o candidato somente podeú deixar o local de realização das
provas (sala) mediante consentimento previo, acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da
equipe de aplicação de provas.

7.8. Durante o período de realização das provas. não será permitido o uso de lápis, borracha, lápis-
borracha, lapiseira. óculos escuros, boné. chapéu. gorro, [enço, fazer uso ou portar. mesmo que
desligados, telefonc cclular, relógio de qualquer tipo, fone de ouvido, pagers, bip, agcnda clcrônica,
calculadora, walkman, notebook, palmtop, ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor dc mensagens
de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento clctrônico. qualquer espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos ou entrs estcs e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim
como nào seÉ permitido anotaçâo de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos
mcios permitidos. uso de notas, anotaçõcs, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou
qualquer outro matcrial literiirio ou visual. Tclefone celular, rádio comuoicador e aparclhos
clctrônicos dos candidatos, enquanto na sala dcprova, deverào permaneccr desligados. tcndo sua
bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova.

7.9. O descumprimento da instrução especiÍicada em 7.8 implicará a eliminação do candidato

7.10. Demais pertences pessoais serão deixados em local indicado pelos fiscais durante todo o período
de permanência dos candidatos no local da prova, não se responsabilizando o MUNICiPIO DE
GURJÃO-PB por perdas, extravios ou danos que eventualmente ocorrerem.

7.11. E recomendado que o candidato leve âpenâs o documento orisinal de identidâde. canetâ
esferográfica azul ou nreta com estrutura transnarente. máscaras de nrotecão. álcool 707o nara
IsO-i para a

realização das provas.

7.12. Não haveni prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições previstas
no Edital de Convocação.

7.13. Poderá ser eliminâdo o candidato que:
a) Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
b) Não comparecer para a realização da prova, seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar o documento de identidade;
d) Auscntar-se da sala de provas sem o acompaúamcnto do fiscal;
e) Fizcr uso dc notas, anotaçõcs, liwos, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer

outro matcrial litenírio ou visual, salvo sc cxprcssamcntc admitido no Edital;
f) Nâo dcvolver a Folha de Rcspostas;
g) Fizer anotações de informaçõcs relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios

permitidos;
h) Ausentar-se da sala de provas, portando a Folha de Respostas;
i) Não cumprir as instruçôes contidas no Cademo de Questões das Provas e na Folha de

Respostas;
j) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de

terceiros, em qualquer fase do Processo Seletivo Público;
k) Não permitir a coleta de sua assinatura;
l) Não assinar sua Folha de Resposta da Prova Objetiva;
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m) Recusar a submeter-se ao sistema de detecção de metal;
n) Fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informaçôes acerca

do local da prova. da prova e de seus paÍicipantes;
o) Desrespeitar, ofender, agredir ou, de qualquer outÍa forma, tentar prejudicar outro

candidato;
p) Perturbar de qualquer modo a oÍdem dos trabalhos durante a preparação ou realização das

provas;
q) Tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades

presentes;

r) Recusar-se a seguir as instruções dadas por membro da Comissão, da Banca Examinadora,
da equipe de aplicação e apoio às provas ou qualquer outra autoridade presente no local do
certame:

s) Deixar de atender as oricntaçõeíinstruções constantes neste Edital e/ou expedidas

9,22 O MUNICÍpfO nr GURJÃGPB esclarece que a aplicação da prova será realizada em
conformidade com as orientações da Organização Mundial da Saúde - OMS e diretrizes federais,
estaduais e tnunicipais concementes às rnedidas de prevenção de transmissào e contágio pelo COVID-
19.

9.23 O Proccsso Scletivo Público podcrá ser cancelado, tendo allcrado o local e/ou a data de realização
da prova em ümlde de caso fortuito ou de força maior. Neste caso, será comunicado o fato aos

candidatos por meio dos contatos informados quando do ato de sua da inscriçào no ceÍtame.

9.24 Serào adotadas as seguintes medidas preventivas para a aplicaçâo das provas:
a) Recomendação para que os candidatos evitem cumprimentos por rneio de contatos fisicos e

o compartilhamento de objetos, que estejam com a máscara duÍante todo o tempo e, quando
precisarem espirrar ou tossir, cubram o nariz e a boca com o braço;

b) Recomendação para que os candidatos usem calçados fechados, evitem levar bolsas,

mochilas e, principalmente, telcfone cclular;
c) Recomendação para quc os candidatos levem sua garrafa com água dc casa c priorizem o

uso de objetos individuais para o consumo de água, uma vez que não será permitido o uso
do bebedouro direto na fonte, mas somente com utensílios que possibilitem a retirada de

água utilizando copos descartáveis ou recipientes de uso individual;
d) Dentro do local de prova, duÍante o período de aplicaçâo:

I. Para a chegada do candidato, na abertura do portão, será cstabclccido a metodologia
de ordenamento de entrada do candidato, a fim de respcitar o distanciamento entre

as pessoas, evitando proximidades e aglomerações, que estará descrita no
Comprovante Definitivo de lnscrição (CDI)

II. Realizará e manterá a limpeza e desinfecção adequada de todos os locais de prova,
principalmcnte as salas dc rcalização de prova e sanitários;

Ill. Disponibilizará sabão c papcl toalha nos banhciros para quc todos os candidatos
possam praticar a higienização das mãos sempre que utilizarem o banheiro na

entrada e durante o período de prova;

IV. Manterá portas ejanelas das salas de realização das provas abertas paÍa garantir que
os ambientcs estejam arcjados por ventilação naturali

V. Fará a atêrição de temperatura de todos os candidatos na entrada e colocará em
espaço isolado aqueles que porventura apÍesentarem febre acima de 37,5";

Vl. Disponibilizará as cadeiras/carteiras de prova com distanciamento mínimo de
1,O(um) metro lateral para esquerda, direita, frente e costa, para cada candidato.

E DAS PRO\/AS
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S.I. DA PROVA OBJU'I'IVA DE MULTIPLA ESCOLHA:

8.1.1. A Primeira Etapa deste Processo Seletivo Público seú constituída de Prova Objetiva, de caráter
eliminatório, que será aplicada a todos os cargos/funções.

8.1.2. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, consistirá no número de questões de acordo com o nível
do cargo/funçào, conforme descrito no ANEXO III deste Edital, com quatro altemativas (4,
B, C, D), sendo uma só correta.

E.1.3. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha versará sobÍe os conteúdos definidos para o cargo
respectivo. conforme descrito no ANEXO IV deste Edital.

8.1.4. A aplicação da Prova Objetiva ocorrerá na data provável de 1E10212022, para os dois
cargoífunçôes Agente Comunitário de §aúde (AC§) e Agente de Combate às Endemias
(ACE), das 0Eh30min às llh30min, estando os portões fechados rigorosamente lS(quinze)
minutos antes do início das provas.

8.1.5. Na hipótese do númcro de inscritos ser maior que a capacidade dos locais c cspaços disponíveis na

cidade de realizaçào das provas, sc reserva no dircito de indicar e alocarcandidatos em estabelecimcntos
de cidades próximas, para suprir a demanda.

8.1.6, Havendo alteraçào da data prevista, as provas poderão ocoÍrer em domingos ou feriados.

8.t.7. A duração das provas será de 04h00min (quatro horas), incluído nesse tempo a distribuição
daprova, a leitura das instruções e o preenchimento da Folha de Respostas das provas. sendo
responsabilidade do candidato observar o horário estabelecido.

10.1.7.1. Os portôes serão abertos em até 30(trinta) minutos antes do início da prova e fechados
IMPRETERI\TFIMT'NTE, lS(quinze) minutos antes do início da prova.

10.1.7.3.0 candidato quc chcgar após o fechamcnto tlos portões não podcra cntrar no local de prova,
ficando, automaticamcnte. eliminado do Proccsso Scletivo Público.

t.I.8. Seú fomecido ao candidato o Caderno de Questões e, em seguida. a Folha dc Respostas
personalizada com os dados do candidato. para aposição da assinatura no campo próprio e

transcrição das respostas-

8.1.9. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, em
especial seu nome e seu CPF.

10.1.10.f. É de responsabilidade exclusiva do candidato a realização da assinatura na Folha de
Respostas. Na ausência da assinatura na Folha de Respostas o candidato será eliminado do
certame.

8.1.10. Somente será permitida a transcrição das respostas na Folha de Respostas da Prova Objetiva,
que sená o !@ feita com caneta esferográfica de tinta
azul ou preta com estrutura transparente, vedada qualquer colaboração ou partisipação de
terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos candidatos que necessitarem
de condições especiais para a realização das provas.

8.t.ll. O candidato não podeni amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificaÍ a

Respostas da Prova Objetiva, sob pena dc arcar com os prejuízos advindos da impossibilidadc
dc sua corrcção.
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8.1.12. Não haverá substituição da Folha de Respostas da Prova Objetiva por erro do candidato.

8.1.13. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham mais de uma Íesposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuÍas, ainda que legíveis.

E.l.l4, Serão consideradas nulas as Folhas de Respostas das Provas que estiverem marcadas ou
escritas, respectivamente, a lápis, bem como contendo qualquer forma de identificação ou
sinal distintivo (nome, pseudônimo, símbolo, data, local, desenhos ou formas) produzido pelo
candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade ou sem assinatura.

E.l.ls. O preenchimento da Folha de Respostas das provas será de inteira responsabilidade do
candidato, quc dcvcú proccder em conformidadc com as instruçôcs cspccíficas contidas nestc
Edital e na capa do Caderno de Questões.

8.1.16. As instruções que constam no Cademo de Questões da prova e na Folha de Respostas, bem
como as orientaçô€s durante a rcalização da provacomplementaÍn este Edital e deverão ser
observadas e seguidas pelo candidato.

8.1.17. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala dc prova mediante a

entrega obrigatória da sua Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada, ao
fiscal de sala.

8.1.18. Os candidatos poderão ausentar-se da sala de aula, para utilização de sanitários ou para beber
água, após transcorrido o tempo de 0I(uma) hora de seu início até o prazo de lS(quinze)
minutos antes do seu término, sendo que os três últimos cendidatos Dresentes na sala
somente ooderâo deixar o local de prova iuntos.

8.1.19. Ao terminarem as provas, os candidatos deverão se Íetirar imediatamente do local, não sendo
possível nem mesmo a utilização dos banheiros.

8.1.20. Apos finalizada a prova, os candidatos poderão levar consigo o Caderno de Questões

8.1.21. No dia da realização das provas, não serão fomecidas por qualquer membro da equipe de
aplicaçâo das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo
das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.

8.1.22. Será considerado aprovado na Prova Objctiva deste Processo Scletivo Público, os candidatos
que perfizerem o minimo 60%e (cinquenta por cento) do total dc pontos atribuídos nas
Provas Objetivas dc Múltipla Escolha, com cquivalência de pontuação conformc prcvisto no
ANEXO III - Quadro de Provas.

8.1.23. Os gabaritos oficiais das Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão disponibilizados no
endereço eletrônico: g14d.ggLigg,Ib,ggy.bf, na data de 2110212022.

9DA APROvAçÃO, CLASSIFICAÇÂO E DESE]\IPATE

9.1. Será considerado aprovado no Processo Seletivo Público o candidato que obtiver a pontuação e a

classificação mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital.

9.2. A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva de
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Múltipla Escolha e nâ Entrevistâ

9.3. O total de pontos obtido na Prova Objetiva será igual à soma dos pontos obtidos em todos os
conteúdos..

11,4. Na hipótese de igualdade de nota final entre candidatos, serão aplicados critérios de desempate,
tendo preferência, sucessivamente, o candidato que tiver:

a) Idade igual ou superior a 60(sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do Art.
27 da l-ei Federal n' l0.'l4l12003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, o
momento do processamento para o desempate;

b) Maior número de pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nas questões de Língua
Porhrguesa;

c) Maior número de pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nas questões de
Coúecimentos Especificos;

d) Maior número de pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nas questões de
kgislação;

e) Maior número de pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nas questões de Noções
de Informática;

fl Ter exercido a função de Jurado, nos termos do Art. 440 da l-ei n" I I .689/08, com cópia no
ato da inscrição;

g) Idade maior.

11.5. No Resultado Final deste Processo Seletivo Público, os candidatos aprovados constarão na
ordem crescente de classificação.

11.6. Será divulgado nos endereços eletrônicos
, o resultado final do Processo Seletivo Público.

rvu w.suriao.oh.sov.br

ll.E. O candidato reprovado será excluído do Processo Seletivo Público c nào constaÍá da lista dc
Classificação Final.

II. DOS RECURSOS

I l.lCabeni interposição de recurso fundamentado n data de 2210212022, no horáriodas 09h00min do
às llh30min, inintemrptamente, nas seguintes situações:

a) Contra indeferimento da inscrição;
b) Contra indeferimento do pedido de condição especial para realização das provas;
c) Contra questões das provas objctivas de múltipla escolha c gabaritos prcliminares;
d) ContÍa a totalização dos pontos obtidos na Prova objetiva dc múltipla escolha, desde quc

se refira a erro dc cálculo das notas:

e) Contra o resultado da Prova de Títulos;
f) Contra o somatório das notas e classificação preliminar dos candidatos no Processo Seletivo

Público.

12.2. Os recursos mencionados no item l2.l deste Edital deverão ser encaminhados êxclusivâmente
na sede da orefeitura que estará disponível das 09h00miu às I lh30min.
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123. Será admitido um único recursopor questão para cada candidato, deüdamente fundamentado.

12.4. Não serão aceitos recursos coletivos e nem contra terceiros.

12.6.1 O recurso deverá ser apresentado com argumentação lógica e consistente, ter no máximo
3.000(rês mil) caracteres por recurso/questão sem imagem e conter dentro do texto o
referencial bibliográfico de suporte no início da argumentação.

12.6. Não serão deferidos os recursos que não atenderem às formas e aosprazos detenninados neste
Edital.

12.7. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer
outros inslrumentos similares, cujo teor seja objeto de recurso apontado no item 12. I deste Edital.

12.8. Não haverá reapreciação de recursos pelos membros da banca examinadora.

12.9. Nào serão permitidas ao candidato a inclusão, a complementação. a suplementação e/ou a
substituição de documentos durante ou após os periodos recursais previstos neste Edital.

12.10. A banca examinadora constitui última instância para recurso. sendo soberana em suas
decisões, raáo pela qual não caberão recursos adicionais.

l2.ll. Em caso de alteração do resultado, será publicada a reclassificação dos candidatos e a

divulgação da nova lista de aprovados.

12. DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETTVO pÚBLtCO

13.1. O resultado final do Processo Seletivo Público será homologado por meio de ato do Prefeito
Municipal de Gurjão.

13.2. O ato de homologaçào do resultado final do Processo Seletivo Público seni publicado no DiárioOÍiciat
do Município. no Quadro de Avisos da Prefeirura Municipal de GURJÃO-PB, nos sires.'
www.gu{ao.pb.gov.br.
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12.5. Serão indeferidos os recursos que:
a) Não estiverem devidamente fundamentados e amparados no referencial bibliográfico desse

Edital, com sua citação;

b) Não apresentarem argumentações lógicas e consistentes;

c) Forem encamiúados via telegrama ou via internet foru do endereço eletrônico//rnÉ definido
nesse Editall

d) Apresentarem no corpo da fundamentação outras questões que não a selecionada para
recurso;

e) Não informar o número correto da questâo a que postula o recurso;

f) Apresentarem argumentação idêntica à constante de outro(s) recurso(s);

g) Apresentarem teor que desrespeite a banca examinadora;

h) Apresentarem teor contra terceiros;

i) Forem encamiúados de forma coletiva;
j) Não estiverem de acordo com as disposições deste Edital.
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r3. DOS REQUTSTTOS PARA CONTRATAÇÃO

14.1. Os candidatos, para serem contratados, serão convocados pelo MUNICÍPIO DE GURJÃO-
PB e deverão atender às seguintes exigências:

a) Ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Público, na forma estabelecida neste
Edital;

b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, na forma do disposto no art. 12 § l'da Constituição Federall8S, combinado
com o Decreto Federal n" 70.436/'12;

c) Estar em dia com as obrigações eleitorais e gozo dos direitos políticos;

d) Estar quite com as obrigaçôes do Serviço Militar, quando se tratar de candidato do sexo
masculino;

e) Ter idade mínima de 18(dezoito) anos completos, no ato da contratação;

f) Ter aptidão fisica e mental para o exercício das atribuições do cargo/função para o qual
concorrcu e se classificou, comprovadas junto à perícia médica oficial e à Comissâo
MultiproÍissional em caso de Pessoa-s com Deficiência (PcD);

g) Ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Formaçâo Introdutória Básica para Agente
Comunitário de Saúde (ACS) ou Agente de Combate a Endemias (ACE), de acordo com o
cargo/função no qual o candidato foi aprovado, com carga horária mínima de 4O(quarenta)
horas;

h) Não scr aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsoria, ou
seja, 75(setenta e cinco) anos;

i) Não receber proventos de aposentadoria oriundo de caÍgo ou função exercidos(as) perante a
União, Tenitório, Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, Empresas ou
Fundações, conforme preceirua o arfigo 37, §10 da Constituição Federal, com a redação da
Emenda Constitucional n'20 de l5ll2l98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso
XVI do citado dispositivo constitucional, os Cargos eletivos e os Cargos em comissão;

j) Não ter sido demitido/exonerado do MUNICiPIO DE GURJÃO-PB, por justa causa ou em
decorrência de processo administrativo disciplinar.

14.2. A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem l4.l deste
Edital, bem como deixar de apresentar quaisquer documentos constantes no item 16.5 impediní a

contratação do candidato.

14.3. O candidato designado deverá assumir suas atiüdades em dia, hora c local definido pela
Administraçâo, scndo que, somente após esta data, scr-lhe-á gaÍantido o direito à remuneração.

14. DAS DTSPOS|ÇÕES FINATS

17.1. As publicações e as divulgações referentes a este Processo Seletivo Público serão realizadas da
seguinte forma:

17.2. Até a data de homologação, as publicaçôes e diwlgações serão feitas no Diário Oficial do Município,
no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de GURJÃO-PB e no sire.'EtAI.ggfigO,eb4OILbf

a) Após a data de homologação, as publicações e diwlgações serão feitas diretamente no Quadro
Oficial de Avisos da Prefeitura Municipal de GUzuÃO-PB e no endereço eletrônico:
$ww.purigo.nb.gov-hr

17.3. O acompanhamento das publicaçôes. atos complcmentarcs, avisos, comunicados c convocaçõcs
Página 16 de 18



17.4. A eventual disponibilização de atos no Diário Olicial do Municipio, no Quadro de Avisos da
Prefeitura Municipal de GURIÀO-PB e no sire.' nww.suriao.pb.sov.br do MUMCÍPIO DE
GURJAO-PB não isenta o candidato da obrigação de acompanhar as publicações oficiaissobre este
Processo Seletivo Público.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DO MLTNICÍPIO DE
GURJÃO-PB - EDITAL N'OI/2022

reÍêrentes ao Processo Seletivo Público é de responsabilidade exclusiva do candidato.

l7.5.@,informaçõesrelativasaoresultadoouqualqueroutrogênero
de informação deste Processo Seletivo Público.

17.ó. Os prazos estabelecidos, considerando as especificaçôes de cada etapa disciplinadas por esse
Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o seu
não cumprimento.

17.7. Sob hipótese nenhuma serão aceitas justificativas dos candidatos pelo não cumprimento dos
prazos determinados nem serão aceitos documcntos após as datas estabelecidas.

17.8. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tomar scm efcito a contratação do
candidato, em todos os atos relacionados a cste Processo Scletivo Público, quando constatada a
omissão ou declaração falsa dc dados ou condições, irregularidadc dc documentos, ou ainda,
irregularidadc na realização das provas, com finalidade de prejudicar dircito ou criar obrigação,
assegurado o contraditório e a ampla defcsa.

17.12.1. O MUNICÍP|O DE GURJÃO-PB não cmiriní declaração dc aprovação ncsrc Processo
Seletivo Público, valendo, como tal, as publicações oficiais.

17.9. O MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB não se responsabilizará por quaisquer cursos, apostilas e
outros materiais impressos ou digitais refercntes à matérias deste Processo Seletivo Públicoou ainda
por quaisqucr informações que estejam em desacordo com o disposto nestc Edital.

17,10. Não serão fomecidas provas relativas a processos seletivos anteriores.

l7,ll. As dcspesas relativas à participação do candidato neste Proccsso Sclctivo Público, tais como:
transporte para realização das provas, alimentação, estada, deslocamentos, apresentação para
contratação e exames médicos laboratoriais ocorrerâo às expensas do próprio candidato.

t7,12. Sera eliminado do Processo Seletivo Público, o candidato que:

a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

b) Agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe encarregada da
aplicação das provas;

c) Incorrcr nas situações prcvistas no subitem 9.21;

d) For responsável por falsa identificação pessoal;

c) Utilizar ou tentaÍ utilizar mcios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros,
em qualquer etapa do Processo Seletivo Público;

f) Não apresentar identificaçâo oÍicial para fazer a prova conforme previsto no subitem 9.7;

g) Não devolver, integralmente, o material de prova recebido;

h) Efetuar o pedido de inscrição fora do prazo estabelecido neste Edital;

i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha dc Respostas;lnfringir qualquer norÍna
ou regulamento do pÍesente Edital; e

j) Não atender às determinações regulamentares do IBGP, peninentes ao Processo Seletivo
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Público.

17.13. O MUNICiPIO DE GURJÃO-PB proccdcrá à guarda de documentos relativos ao Processo
Seletivo Público, após a sua homologaçào. observada legislação específica pelo prazo de 06(seis) anos,
seguindo as normas do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, sem prejuízo do cumprimcnto dc
outros prazos aplicáveis à guarda da documentação remanescente, para fins de fiscalização dos atosde
contrataçâo pelos órgàos públicos responsáveis.

17.14. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serào
resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do PROCESSO SELETM PÚBLICO DO
MUNICiPIO DE GURJÃO-PB, no que a cada um couber.

Gu{âo, 07 de Fevereiro de 2022.

MUNICIPAL GURJÃO
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRA,MÁTICO

CARGO:AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ponrÚcÚEs
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisào siLibica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexào do substantivo (gênero - masculino e feminino; Número - singular e plural) e

Interpretação de Texto.
CONHECIMENTOS GERAIS DE TNFORMÁTICÂ
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos e intemet e intranet; Programas
de navegação (Microsoft Intemet Explorer, Mozilla Firefox e Google Ckome); Programas de
corrcio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird); Sítios de busca e pesquisa na
internet; Grupos de discussão; Redes sociais; Computação na nuvem (Cloud Computing);
CONHECIMENTOS ESPECiFICOS
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comuniário de
Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do
Agente Comunitário de SaÍrde: (Cadaslramento as famílias); Territorialização (área e

microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água.
solo e poluiçâo); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveise Não
Tmnsmissíveis, (Tuberculose, tlanseníase, DST/AIDS, Hipertensâo Arterial, Diabetes,
Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alinrentação e Nutrição; A saúde nas diversas
fases da vida: (Transformaçôes do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-
Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém
nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança,
AmaÍnentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais
Comuns na InÊncia, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e

saúde do ldoso. Prevenção de Acidentes); Educação em saúde. Dengue.

CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMTAS
PORTUGUES
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero - masculino e feminino; Número - singular e plural) e

Interpretação de Texto.
CONHECIMENTOS GERÂIS DE INFOR}TÁTICA
Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos e intemet e intraneti Prograrnas
de navegação (Microsoft Intemet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome); Programas de
correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird); Sítios de busca e pesquisa na
intemet; Grupos de discussão; Redes sociais; Computação na nuvem (Cloud Computing);
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Endemias e Dengue: Definiçâo, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão,
Ciclo de Vidal Biologia do Vetor: Ovo. Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle:
Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Lrunizaçâo, Leishmaniose,
Leptosparose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento
Básico, Vigilância Sanitríria na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle
Qualidade da Agua, Controle Quâlidade da Agua, Avaliação de Risco Ambiental e

Sanitário.


