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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Rua Marechal Deodoro, 363 – Centro – Paraisópolis/MG 

Tel.: (35) 3651-1597/ 3651-3081 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
 DE PROVAS E TÍTULOS N.º 006/2019 

 

 

PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 
  

 
A Prefeitura Municipal de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais, faz saber a todos os que o 
presente edital virem e nele estejam interessados, que estarão abertas, no período de 
20/05/2019 a 31/05/2019, as inscrições para o Processo Seletivo Público, destinado ao 
preenchimento de funções públicas, através de Contratos por excepcional interesse público, 
nos termos e condições estipulados no presente Edital. 
  
1. - DA VINCULAÇÃO LEGAL E ORGANIZAÇÃO 
 
1.1. O Processo Seletivo será realizado na cidade de Paraisópolis, sob a responsabilidade por 
Comissão de Seleção, observadas as normas deste Edital e no que este for omisso, pela Lei 
Municipal n.º 1803, de 16 de 01 de 2001, que regulamenta a Contratação por excepcional 
interesse público no âmbito municipal, conforme previsto na Constituição Federal, em seu art. 
37, inciso IX, pela Lei n.º 2595 de 12/09/2018 que dispõe sobre a contratação para o programa 
de saúde da família e pela Lei n.º 11.350, de 05 de outubro de 2006, que regulamenta o § 5º 
do artigo 198   da Constituição Federal e demais normas aplicáveis à espécie e demais normas 
pertinentes à contratação. 
 
1.2 – O Processo Seletivo ora instituído será conduzido por uma Comissão de Seleção, 
composta por 03 (três) membros, nomeada pelo Prefeito Municipal de Paraisópolis (MG), com 
poderes especiais para: 
 
1.2.1 - Promover a Divulgação deste Edital; 
 
1.2.2 - Receber as inscrições e documentação exigida; 
 
1.2.3 - Designar Comissão Especial de Avaliação, quando houver necessidade, acompanhar 
e divulgar os resultados, obedecidas as condições aqui especificadas; 
 
1.2.4 - Acolher, analisar e julgar, à luz dos termos e condições do presente Edital, os recursos 
que possam vir a ser interpostos por candidatos inscritos;  
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Tel.: (35) 3651-1597/ 3651-3081 

1.2.5 - Dirimir quaisquer dúvidas levantadas por candidatos inscritos, a respeito dos termos e 
condições do presente Edital e tomar as providências cabíveis e necessárias à homologação 
do presente processo seletivo, ora instituído. 
 
2. OBJETO 
 
2.1 – O objeto do presente edital é a seleção de profissionais para prestarem serviços à 
Municipalidade e preenchimento das funções abaixo relacionadas, conforme o número de 
vagas aqui especificadas e demais regras constantes no presente Edital: 
 

FUNÇÕES ESCOLARIDAD
E /PRÉ-

REQUISITOS 

VENCIMENTO 
MENSAL R$ 

Nº TOTAL 
DE VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

 

Agente 
Comunitário 

de Saúde 

Ensino Médio 
Completo 

 
R$1.250,00  

 
06 

 
40h/sem 

 
R$35,00 

Agente de 
Combate às 
Endemias 

Ensino Médio 
Completo 

 
R$1.250,00 

 
08 

 
40h/sem 

 
R$35,00 

 
3. – DO CADASTRO DE RESERVA 
 
3.1 - Será mantida lista dos classificados por ordem decrescente de pontuação, para compor 
o cadastro de reserva dos candidatos aprovados, que poderá ser utilizada, posteriormente, em 
caso de afastamento dos inicialmente recrutados ou de novas necessidades administrativas. 
 
3.2 – Para a convocação do recrutamento sempre será considerada a lista dos classificados e 
constantes no cadastro de reserva, em sua ordem decrescente de pontuação. 
 
3.3 – A inobservância do disposto no item 3.1 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tais condições. 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  
 
Poderão participar do presente processo seletivo pessoas físicas que: 

• Não tenham sofrido penalidade de suspensão por parte do Poder Público; 
• Satisfaçam as condições fixadas neste edital e anexos; 
• Aceitem e respeitem as normas estabelecidas pelo Município; 
• Não tenha sido demitido por justa causa pela Prefeitura Municipal de Paraisópolis - 

MG. 
 



 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS 
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5. DAS INSCRIÇÕES:  
 
1 – Local: Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua Marechal Deodoro nº 363, Centro, 

Paraisópolis/MG. 

2 – Período 20 a 31 de maio de 2019 

3 – Horário: das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas 

4 – Documentação exigida: 

 
O candidato deverá apresentar, no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou através 

de procuração específica, os seguintes documentos: 

a. Original e fotocópia da cédula de identidade ou de documento equivalente, de 

valor legal; 

b. Comprovação de residência na área da comunidade em que pretende atuar, 

desde a data de publicação do presente Edital para o exercício da atividade 

da função de Agente Comunitário de Saúde, áreas estas relacionadas no 

anexo IV, do presente edital, conforme inciso I do art. 6º da Lei Federal nº 

11.350/2006;  

c. Ficha cadastral devidamente preenchida e assinada. 

d. Comprovação de ser Brasileiro nato ou naturalizado, de ambos os sexos 

e. Comprovante de títulos. 

f. Apresentação do recibo de Pagamento da taxa de inscrição, através de depósito 

identificado na conta abaixo apresentada: 

• Banco do Brasil 
• Agencia 2397-3 
• Conta Corrente: 3407-X 
• Prefeitura Municipal de Paraisópolis. 

 

5 – Após a apresentação da documentação exigida, o candidato deverá assinar documento 

(ficha de inscrição), no local da inscrição, no qual declara atender às condições exigidas para 

inscrição e submeter-se às normas expressas neste Edital. 

6 – A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a 

apresentação de documentos ou informações falsas ou inexatas, determinará o cancelamento 

da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. 
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7 – Outras informações: 

a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional; 

b) Não serão recebidos inscrições ou títulos por via postal, fax, condicional e/ou 

extemporânea; 

c) Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 

 
8 - O candidato, para ser inscrito no presente Processo Seletivo, deverá efetuar, 
antecipadamente, o pagamento da taxa de inscrição, que será de R$ 35,00 (trinta e cinco) 
reais para as funções de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias. 
 
6.  DA ADESÃO AO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 - Torna-se explícito que os candidatos que se submeterem ao presente Processo Seletivo, 
concordam, integralmente, com os termos do presente edital e seus anexos. 
 
7.  DAS PROVAS E TÍTULOS 
 
7.1 – O processo seletivo constará de provas e títulos, na forma adiante estabelecida: 
 
7.1.1 - Das Provas. 
 
7.1.2 – A prova será escrita, de múltipla escolha, de caráter eliminatório, contará 25 (vinte e 
cinco) questões, com valor de 04 (quatro) pontos cada, totalizado 100 (cem) pontos, com 
duração de 03 (três) horas, tudo de acordo com os programas constantes do anexo II deste 
Edital e será realizada no dia 08 de junho de 2019, com inicio as 08:00 horas. O local será 
divulgado no dia 03 de junho de 2019, no site da Prefeitura Municipal de Paraisópolis 
www.paraisopolis.mg.gov.br em acesso rápido no link Recursos Humanos e no Mural do Paço 
Municipal.  Será eliminado do processo de seleção o candidato que não alcançar o mínimo de 
50 (cinquenta) pontos, na prova escrita. 
 
 
7.1.3 - A prova de títulos, de caráter classificatório, obedecerá aos critérios de pontuação 
estabelecidos a seguir: 
 
7.1.4 – Tempo de Serviço: 
 
Experiência profissional, devidamente comprovada e relacionada à área específica da função 
pleiteada até 10 pontos, distribuídos da seguinte forma: 
 

a) Experiência de até 1 (um) ano                      02 pontos; 
b) Experiência de 1 (um) a 2 (dois) anos          04 pontos; 
c) Experiência de 2 (dois) a 4 (quatro) anos     06 pontos; 



 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS 
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d) Experiência de 4 (quatro) a 6 (seis) anos     08 pontos; 
e) Experiência acima de 6 (seis) anos              10 pontos. 

 
7.1.5 – A comprovação de tempo de serviço deverá ser feita através da carteira de trabalho e 
previdência social, ou declaração do órgão em que o candidato tenha prestado serviço, com 
carimbo e assinatura do responsável pelo departamento de pessoal, excluída a hipótese de 
trabalho informal. 
 
7.1.6 – Cursos 
 

Comprovação de já ter concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação 
inicial e continuada, conforme previsto no inciso II do art. 6º da Lei Federal nº 11.350/2006. 
Será distribuído 10 (dez) pontos pelo certificado ou diploma apresentado. 

 
 
7.1.7 – O título referente ao curso deverá se referir à área correspondente a função a que o 
candidato tenha interesse. 
 
7.1.8 - Os títulos (diplomas ou certificados) deverão ser expedidos por instituição de ensino ou 
aperfeiçoamento de recursos humanos reconhecida oficialmente. 
 
7.1.9 – Os títulos deverão ser apresentados através de fotocópia autenticada por cartório 
competente ou poderão ser autenticados mediante apresentação do original no local da 
inscrição.  
 
8.  DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO: 
 
8.1 - A Classificação final dos candidatos será feita em ordem decrescente de notas, 

considerando-se a soma dos pontos obtido na prova escrita e títulos. 
 
8.2 - Em caso de empate, recorrer-se-á, sucessivamente, aos critérios abaixo, para definir a 

classificação final do processo seletivo: 
 
8.2.1 -  Maior nota na prova objetiva; 
8.2.2 - Maior nota na prova de títulos; 
8.2.3 -  Maior idade do candidato. 
 
8.3 – A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em lista, contendo a 

classificação de todos os candidatos habilitados. 
 
9.  DOS RECURSOS: 
 

9.1 - Caberá recurso contra: 
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9.1.1 - Questão da prova, desde que devidamente demonstrado o erro material, dentro de 02 
(dois) dias úteis, a contar da divulgação do gabarito, excluindo-se da contagem, o dia da 
divulgação; 

9.1.2 - Erros ou omissões na atribuição de pontos ou na classificação, dentro de 02 (dois) dias 
úteis, a contar da divulgação dos resultados, excluindo-se da contagem o dia da divulgação; 

9.1.3 - O recurso deverá ser endereçado a comissão, devidamente fundamentado e conter 
dados que informem sobre a identidade do reclamante, seu número de inscrição, número do 
processo seletivo e função para o qual se inscreveu; 

9.1.4 - O início e o término do prazo somente ocorrerão nos dias em que houver expediente 
na Prefeitura Municipal de Paraisópolis, excluindo-se da contagem, o dia da divulgação; 
 
9.1.5 - Será rejeitado, liminarmente, o recurso que: 

 
9.1.6 - For protocolado fora do prazo; 

 
9.1.7 -  Não estiver fundamentado; 
 
9.1.8 - Não contiver a assinatura e identificação do candidato, quanto à identidade do 
reclamante, seu número de inscrição, número do processo seletivo e função para o qual se 
inscreveu; 
 
9.1.9 - Não haverá justificativa para o não cumprimento dos prazos determinados, nem serão 
aceitos documentos após as datas estabelecidas; 
  
9.1.10 - Não será admitido recurso contra a decisão final da Comissão do Processo Seletivo; 
 
9.1.11 - Os recursos deverão ser protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Paraisópolis, 
no horário de expediente, ou seja, de 08:00 horas às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. 
 
10.  DA CONTRATAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS 
 
10.1 - Os candidatos aprovados serão contratados de conformidade com a classificação obtida 
no Resultado Final do Processo Seletivo. 
 
10.2 - A Contratação dependerá, ainda, de prévia aprovação do candidato em exames de 
sanidade física e mental, a serem realizados por médicos credenciados pelo município.  
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10.3 - O candidato aprovado, quando de sua contratação, além de satisfazer as condições 
legais para provimento de função pública, deverá apresentar, no ato da contratação, os 
seguintes documentos ou fotocópias autenticadas, em cartório ou com apresentação dos 
originais e fotocópias que serão conferidas e autenticadas pelo Departamento Municipal de 
Recursos Humanos: 
  
a) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

b) Título de Eleitor e comprovação de estar em dia com a Justiça Eleitoral; 

c) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

d) Carteira de Identidade; 

e) Cartão de cadastro no PIS/PASEP; 

f) Cartão do CPF; 

g) Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço Médico competente desta Prefeitura 

Municipal;  

h) Comprovar idade mínima de 18 anos de idade; 

i) Comprovante de Residência; 

j) CTPS; 

k) Certidão de Nascimento dos filhos; 

l) Certificado Escolar. 

 
10.4 - A falta de manifestação para comparecimento e entrega de documentos no prazo 
estabelecido no ato convocatório implicará em desistência tácita, sendo reclassificado no final 
na fila, durante a validade do processo seletivo público, podendo ser novamente convocado, 
desde que não haja mais candidatos classificados a sua frente.  
 
11.  DO CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO INICIAL    

 
Os candidatos (ou contratados - conforme a realidade do município) participarão de curso de 
formação inicial a ser ministrado pela Secretaria Municipal de Saúde ou outro órgão por ela 
indicado, sendo que a participação ou frequência inferior a 80% (oitenta por cento) das horas-
aulas inabilitará o candidato e ensejará a consequente rescisão do contrato de trabalho.    

 
(Adaptar a redação de acordo com o que for definido no edital juntamente com o secretário de 
saúde, pois, a inabilitação é se o contrato for posterior e a rescisão é se o curso for posterior 
à assinatura do contrato. O que a Lei Federal nº 11350 exige é para o exercício da atividade 
que o servidor tenha o curso: 
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Art. 6o O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o 
exercício da atividade: 

[...] 

II - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima 

de quarenta horas;” (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

12.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 – Os candidatos convocados terão o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a sua 
notificação para a entrega dos documentos junto ao Departamento de Recursos Humanos; 
 
12.2 – Decorrido o presente prazo, sem a entrega dos documentos, o candidato será 
considerado desistente; 
 
12.3 - Toda informação referente ao presente Processo Seletivo será fornecida pela Comissão 
de Seleção; 
 
12.4 - Ao inscrever-se no presente Processo Seletivo o interessado declara conhecer, aceitar 
e obedecer, plenamente, os termos do presente Edital e de possuir os documentos 
comprobatórios das condições nele exigidas; 
 
12.5 - É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente Edital; 
 

12.6 - A inscrição só se efetivará após o preenchimento e assinatura da ficha de inscrição, 
sem a qual o candidato não poderá participar do processo seletivo ora instituído; 

 

12.7 - Todas as publicações, avisos e resultados serão divulgadas através de publicação no 
site: www.paraisopolis.mg.gov.br em acesso rápido no link Recursos Humanos e no quadro 
de avisos do hall da Prefeitura, nos termos do art.1º da Lei Municipal nº 2.433 de 10/09/2015. 

 

12.8 - Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os 
candidatos; 

 

12.9 - O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 02 (dois) anos, a contar da data 
de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período; 

 

12.10 - O município de Paraisópolis não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, 
publicações ou apostilas referentes a este Processo Seletivo; 
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12.11 - Ao inscrever-se no presente Processo Seletivo, o candidato declara ter conhecimento 
pleno, de que sua contratação e possível transferência posterior, poderá ocorrer para qualquer 
unidade nos limites territoriais do município; 
 
12.12 - A contratação originada deste processo seletivo será de caráter administrativo, não 
gerando vínculo empregatício entre contratante e contratado; 

 

12.13 - O contrato originado deste processo, será o Regime de Trabalho Estatutário e o 
Previdenciário será o R.G.P.S (Regime Geral da Previdência Social); 

 

12.14 – A Classificação do candidato, no presente processo seletivo, não assegura direito à 
contratação; 

  

12.15 - O candidato deverá manter junto ao Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Paraisópolis, durante o prazo de validade do processo seletivo, seu 
endereço e telefone atualizados, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer 
reclamação caso não seja possível a sua convocação, por falta da citada atualização; 

 

12.16 - Caberá ao prefeito a homologação do resultado do processo seletivo; 

 
12.17- Mais esclarecimentos serão prestados no Departamento Municipal de Saúde de 
Paraisópolis (MG), situada a Rua Marechal Deodoro, nº 363, Centro, ou pelo telefone (35) 
3651 - 3081; 
 

12.18 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 
Paraisópolis – MG, 15 de maio de 2019. 

 
 

Sérgio Wagner Bizarria 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO N.º_______ 

 
NOME:                                                                  
CPF: R.G.: TÍTULO ELEITOR: 
CARTEIRA PROFISSIONAL: CERTIFICADO RESERVISTA: 
NACIONALIDADE: NATURALIDADE: 
SEXO: EST.CIVIL: DATA NASC. 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: ÁREA DE ATUAÇÃO:  
FUNÇÃO: 
 
O candidato que firma a presente inscrição, declara que conhece integralmente, os preceitos 
estabelecidos pelo Edital, referente ao Processo Seletivo de Provas e Títulos N.º 006/2019, para 
contratação de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. 
Declara que aceita as condições vigentes, bem como as que vierem a ser estabelecidas pelo 
Município de Paraisópolis (MG), para contratação e prestação dos serviços, aceita ainda, todos 
os Termos dos atos normativos do referido Edital, vigentes ou que vierem a ser editados, e se 
compromete a observá-los fielmente, sob pena de cancelamento do respectivo contrato, 
independentemente de aviso, interpelação ou notificação prévia da parte do Município. 
 
                      Paraisópolis (MG), ____de ___________ de 2019. 
 
                                _____________________________________ 

ASSINATURA CANDIDATO/PROCURADOR 
 

_____________________________________ 
Responsável pela Inscrição  
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ANEXO II 
 

PROGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA A FUNÇÃO DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 

 

Língua portuguesa: interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 

figurado das palavras. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e 

adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego 

de pronomes. Preposições e conjunções. Concordância verbal e nominal. Crase. Regência.  

 

Noções de matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 

representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. 

Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico: medidas de 

tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. 

Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. 

 

Noções de informática: Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 

10. Edição de textos, planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point 

(versões 2007 e 2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e 

procedimentos de Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 

programas. 

 

Conhecimentos específicos para Agente de Comunitário de Saúde: 

� Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; 

� Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; 

� Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; 

� Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos; 

� Interpretação demográfica;  

� Conceito de territorialização, micro área e área de abrangência; 

� Indicadores epidemiológicos; 

� Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população; 
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� Critérios operacionais para definição de prioridades: indicadores socioeconômicos, 

culturais e epidemiológicos; 

� Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva; 

� Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; 

� Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do 

cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros; 

� Sistema de informação em saúde; 

� Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo 

migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infraestrutura básica, outros; 

� Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 

� Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento 

dos problemas; 

� Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do município; 

� Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependência; 

� Formas de aprender e ensinar em educação popular; 

� Cultura popular e sua relação com os processos educativos; 

� Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da 

ação coletiva de base popular; 

� Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares; 

� Pessoas portadoras de necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de 

inclusão social e direito legais; 

� Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso; 

� Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; 

� Noções de ética e cidadania. 

 

Conhecimentos específicos para Agente de Combate às Endemias: 

� Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; 

� Visita domiciliar; 

� Avaliação das áreas de risco ambiental e sanitário; 

� Noções de ética e cidadania; 

� Noções básicas de epidemiologia, meio ambiente e saneamento; 
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� Noções básicas de doenças como Leishmaniose Visceral e Tegumentar, Dengue, Malária, 

Esquistossomose, dentre outras. 
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ANEXO III 
 
RELAÇÃO DAS AREAS DE ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, 
ONDE O CANDIDATO DEVERÁ NECESSARIAMENTE RESIDIR ATÉ A DATA DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL. 
 

ÁREA EQUIPE LOCAL ATUAÇÃO Nº VAGAS 

Micro 01 Estratégia de Saúde da 
Família – Martins (Zona 
Rural) 

Bairros: Áreas, Brejo Grande, Carneiros, 
Cochos, Inácios, Machadão, Ribeirão Vermelho, 
Serra da Usina e Serra dos Goulart. 

01 (uma) vaga 

Micro 04 Estratégia de Saúde da 
Família – Martins (Zona 
Rural) 

Bairros: Andorinhas, Bomba, Lopes, Moreiras, 
Ponte do Neneco, Santa Vitória, Serrinha de 
Consolação, Uruguaia e Vargem Alegre. 

01 (uma) vaga - 
Cadastro 
Reserva 

Micro 21 Estratégia de Saúde da 
Família – Paraíso II 
(Centro) 
 

Bairro: Boa Vista (endereços): 
Av. Adelino Dias de Carvalho 
Rua das Acácias 
Rua das Paineiras 
Rua das Quaresmeiras 
Rua dos Salgueiros 
Rua dos Ypês 
Rua Flamboyant 
Rua Jacarandá Mimoso 
Bairro: Lavapés (endereços): 
Rua Antônio Bernardes de Faria 
Rua Antônio Lopes Teixeira 
Rua Geraldo Ferreira de Souza 
Rua Jeosilda Lopes de Oliveira 
Rua José Albano de Siqueira 
Rua Malvina Teixeira de Faria 
Rua Maria Andrelina Goulart 
Trav. Benedito Pereira Goulart 

01 (uma) vaga 

Micro 31 Estratégia de Saúde da 
Família – Paraiso III 
(Residencial Paraiso) 
 

Bairro: Alto dos Fernandes (endereços): 
Rua Diamantina 
Rua Leopoldina 
Rua Mariana 
Rua Ouro Preto 
Rua Sabará 
Rua Santa Bárbara 
Rua São João Del Rei 
Rua Tiradentes 
Bairro: Jardim Eldorado (endereços): 
Rua Guarani 
Rua Kayapó 
Rua Karajá 
Rua Pataxó 
Rua Tapuia 
Rua Terena 
Rua Tupiniquim 
Rua Xavantes 
- bairro: Goiabal (endereço); 
Rua das Goiabeiras 

01 (uma) vaga 
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Micro 34 Estratégia de Saúde da 
Família – Paraiso III 
(Residencial Paraiso) 
 

Bairro: Novo Horizonte (endereços): 
Av. José Pereira de Souza Dias – nº 1065,1069 
Rua Dr. Antônio Geraldo de Almeida 
Rua Sabiá 
Bairro: Residencial Paraiso (endereços): 
Av. Alfredo Machado de Carvalho 
Av. Avelino Ribeiro 
Av. Avelino Ribeiro Filho – nº pares 
Rua Antônio Benedito Lopes Ribeiro 
Rua Júlio Pereira de Faria 
Trav. João Remo de Faria 
Trav. Padre Omar Cirillo – nº 11 

01 (uma) vaga 

Micro 41 Estratégia Saúde da 
Família – Paraiso IV (Alto 
da Glória) 
 

Endereços: 
Av. São Vicente de Paula 
Rua da Glória 
Rua Monsenhor Dutra 
Trav. José Dias de Medeiros 
Vila Cristo Rei 
Vila Torre 

01 (uma) vaga 

Micro 45 Estratégia Saúde da 
Família – Paraiso IV (Alto 
da Glória) 
 

Bairro: Novo Horizonte (endereços): 
Rua Antônio Pereira Lopes 
Rua Beija Flor 
Rua Bem-te-vi 
Rua Gaivota 
Rua Joaquim Pereira de Toledo 
Rua Josaphat Pinho Ribeiro de Toledo 
Rua Júlio César Lopes 
Viela Manoel Machado de Castro  
Bairro: Jardim Aeroporto (endereços): 
Rua Congonhas 
Rua Cumbica 
Rua Galeão 
Rua Pampulha 
Rua Viracopos 
Bairro Centro (endereços): 
Rua Antônio Goulart 
Rua Francisco Tertuliano Ribeiro Neto 
Rua José Carlos da Silveira 
Rua Onofre Silviano da Silva 
Rua Santos Dumond 
Rua Vivaldi de Paula Barbosa 
Trav. Antônio Nogueira de Carvalho 
Trav. Frei Caetano – nº: 
36,41,46,58,86,151,157,161,169,166,141,170  

01 (uma) vaga 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Rua Marechal Deodoro, 363 – Centro – Paraisópolis/MG 

Tel.: (35) 3651-1597/ 3651-3081 

ANEXO IV 
 

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES: 
 
 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÕES 

Agente Comunitário de 

Saúde 
 

I - trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica 
definida, a micro área; 

II - cadastrar todas as pessoas de sua micro área e manter os 
cadastros atualizados; 

III - orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de 
saúde disponíveis; 

IV - realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea; 

V - 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; 

VI -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; 

VII - 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, malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe 
informada, principalmente a respeito das situações de risco; e 

VIII - 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. 

IX - ocorrendo situação de surtos e epidemias, executar em 
conjunto com o agente de endemias ações de controle de doenças, 
utilizando as medidas de controle adequadas, manejo ambiental e 
outras ações de manejo integrado de vetores, de acordo com decisão 
da gestão municipal. (Redação dada pela PRT GM/MS n° 2.121 de 
18.12.2015) 
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É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas 
unidades básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições 
acima. 

Agente de Combate às 
endemias 

         Conforme disposto na Portaria GM/MS nº 1.025/2015, restaram 
definidas as seguintes atribuições para o Agente de Combate às 
Endemias: 
 Art. 5º 
 (...)  
         II - observar as atividades do ACE descritas no art. 4º da Lei nº 
11.350, de 5 de outubro de 2006, e nas diretrizes das políticas de 
vigilância em saúde definidas nos atos normativos editados pelo 
Ministério da Saúde, tais como: 
         a) desenvolver ações educativas e de mobilização da 
comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e 
agravos à saúde;  
        b) executar ações de prevenção e controle de doenças e 
agravos à saúde;   
        c) identificar casos suspeitos dos agravos e doenças agravos à 
saúde e encaminhar, quando indicado, para a unidade de saúde de 
referência, comunicando o fato à autoridade sanitária responsável;  
        d) divulgar informações para a comunidade sobre sinais e 
sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de 
prevenção individual e coletiva; 
        e) executar ações de campo para pesquisa entomológica, 
malacológica e coleta de reservatórios de doenças;  
         f) realizar cadastramento e atualização da base de imóveis 
para planejamento e definição de estratégias de prevenção e 
controle de doenças; 
        g) executar ações de prevenção e controle de doenças 
utilizando as medidas de controle químico e biológico, manejo 
ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; 
        h) executar ações de campo em projetos que visem avaliar 
novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de 
doenças; 
         i) registrar as informações referentes às atividades executadas 
de acordo com as normas do SUS;  
         j) realizar identificação e cadastramento de situações que 
interfiram no curso das doenças ou que tenham importância 
epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais; e 
        k) mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples 
de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente 
para o controle de vetores. 
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ANEXO V 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA 

RECURSO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS 
Processo Seletivo Público – Edital nº 006/2019 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 
Candidato  

Nº Inscrição  

Cargo  

Marque abaixo o tipo de recurso: 
( ) Edital 
( ) Inscrição 
( ) Resultado 

 
Digite, datilografe ou escreva em letra de forma a justificativa do recurso, em conformidade com o Item 
X do Edital, de forma objetiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e data:  ,   /  /   

Assinatura:      

 
 


