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EDITAL Nº 006/2019-SEMAD 
 

 

 
 

O Município de Pancas - ES, faz saber que fará realizar, nos termos da 

Lei nº 885/2005, Artigo 2º III e VI o PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, 

com vistas à contratação temporária de um AGENTE COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE para Área 002, Microárea 10 (Córrego Algerico, 

Fazenda José Pires (Escola José Nunes de Miranda), Cabeceira do 

Córrego Panquinhas (Associação), Córrego Boa União (Escola 

Nelcina Cruz Soares), Fazenda dos Galos (Igreja Batista), Fazenda 

João Ramos, Fazenda Joaquim Galdino (Igreja Deus é Amor), 

Fazenda Emerick, Fazenda Benfica (Associação, Igreja Católica) e 

Sítio Brito, para atendimento às necessidades de excepcional 

interesse público do Município de Pancas, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde, mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 

1. Do Contrato 

1.1 Agente Comunitário de Saúde 

PRÉ- REQUISITOS: 

 
Instrução: Ensino Médio Completo (Histórico e ou 
Certificado de Conclusão) com conhecimento básico em 
informática. 
 

Das Atribuições: 

 Com a descrição de indivíduos e famílias em   
base geográfica definida e cadastrar todas as 
pessoas de sua área,  mantendo os dados 
atualizados no sistema de informação da Atenção 
Básica vigente,   utilizando-os   de   forma 
sistemática,  com  apoio  da  equipe, para a 
análise da situação de saúde, considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, 
demográficas e  epidemiológicas do território, e 
priorizando as situações a serem planejamento 
local;      
 

 Utilizar instrumentos para a coleta de informações 
que apóiem no diagnóstico demográfico e 
sociocultural;    



 

 Registrar, para fins de planejamento e 
acompanhamento das ações de saúde, os dados 
de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos 
à saúde; garantido o sigilo ético; da comunidade;  
 

 Desenvolver ações que busquem a integração 
entre a equipe de saúde e a população a descrita 
à UBS, considerando as características e as 
finalidades do trabalho de acompanhamento de 
indivíduos e grupos sociais ou coletividades;  
 

 Informar os usuários sobre as datas e horários de 
consultas e exames agendados;  
 

 Participar dos processos de regulação a partir da 
Atenção Básica para acompanhamento das 
necessidades dos usuários no que diz respeito a 
agendamentos ou desistências de consultas e 
exames solicitados;  

 

 Desenvolver atividades de promoção da saúde, de 
prevenção de doenças e agravos, em especial 
aqueles mais prevalentes no território, e de 
vigilância em saúde, por meio de visitas 
domiciliares regulares e de ações educativas 
individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e 
outros espaços da comunidade, incluindo a 
investigação epidemiológica de casos suspeitos 
de doenças e agravos junto a outros profissionais 
da equipe quando necessário;  
 

 Estimular a participação da comunidade nas 
políticas públicas como estratégias da conquista 
de qualidade de vida; 

  

 Exercer outras atribuições que lhes sejam 
atribuídas por legislação especifica da categoria, 
ou outra normativa instituída pelo gestor federal, 
Municipal ou do Distrito Federal; 
 

 Cadastrar, monitorar e manter informado dado dos 
usuários junto aos diversos sistemas de 
informações da base do Ministério da Saúde, e ou 
outros Ministérios com ações integradas e junto à 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

 

 

Vencimento Mensal   R$ 1.250,00 mais cartão alimentação. 

Carga horária    40 horas semanais 
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  2.  DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO   
     

 
2.1 – LOCAL:  As inscrições serão realizadas na  

   Prefeitura Municipal de Pancas, situada à  

   Avenida: 13 de maio, Nº 324 - Centro -  

   Pancas – ES. Junto ao Setor de Protocolo.  
     

2.2 – PERÍODO  De: 14 a 15 de Agosto de 2019.  
      

2.3 – HORÁRIO  De: 07:00 às 11 horas e 12:30 às 16:00  

   horas.  
     

     Ser brasileiro nato ou naturalizado;  

     Possuir a escolaridade e requisitos  
   básicos exigidos para o cargo;  

2.4 – REQUISITOS 
   Ter, na data de encerramento das  
 

inscrições,  a  idade  mínima  de  18 

 

    

   (dezoito) anos completos;  

     Não  enquadrar-se  nas  vedações  
   contidas no inciso XVI e § 10 do art.  

   37  da  Constituição  da  República  

   Federativa do Brasil.  

2.5 – A inscrição deverá ser feita no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal  

 de Pancas, em envelopes lacrados contendo a ficha de inscrição (Anexo  

 III) e a documentação exigida neste edital.  
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2.6 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento da presente instrução 

e seu compromisso em aceitar plena e integralmente as condições 

determinadas por este edital e legislação pertinente. 
 

2.7 – Compete ao candidato ou seu representante legal, a responsabilidade 

pela escolha dos títulos a serem apresentados para pontuação (no 

máximo dois cursos e tempo de serviço), assim como, os documentos de 

comprovação do(s) pré-requisitos. 
 

2.8 – Compete ao Setor de Protocolo, tão somente o recebimento dos 

envelopes contendo as documentações e a entrega do respectivo 

comprovante. 
 
 

2.9 – As dúvidas com relação ao presente edital deverão ser dirimidas junto à 
 

Comissão de Elaboração e Aplicação do Processo Seletivo Simplificado.  
 

2.10 – Nenhum documento poderá ser entregue após a inscrição do candidato.  
 
 

 

3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  
 

3.1 – Requerimento de inscrição (fornecido pela Prefeitura Municipal de 
 

Pancas);  
 

3.2 – Comprovante de residência;  
 

3.3 –  Cópia do CPF, RG, Certificado de Reservista  
 

3.4–  Documentos comprobatórios dos títulos a serem pontuados.  
 

3.5 – Documentos ou Declarações firmadas sob as penas da lei, que 

comprovem os demais pré-requisitos, conforme o caso; 
 
 

3.6 – A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só 

terá validade quando for revalidada pelo órgão nacional responsável pela 

ratificação de validade da profissão no Território Brasileiro. 
 
 

3.7–  Será automaticamente INDEFERIDA a inscrição do candidato que: 
 

3.7.1 – Não apresentar as documentações exigidas no ato da inscrição ou 

descumprir as normas estabelecidas no presente edital;
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4. DA COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 

 

COMPROVAÇÃO 
 

Documento expedido pelo Poder  
Federal, Estadual ou Municipal 
conforme o âmbito da atividade 
prestada. Em papel timbrado, carimbo 
do órgão expedidor, datado e assinado 
pelo Departamento de Recursos 
Humanos ou órgão equivalente.  
Cópia da carteira de trabalho, 
comprovando o(s) contrato(s) 
registrados.  
Certidão emitida por Prefeitura 
Municipal comprovando o tempo de 
cadastro como autônomo.  
Cópia do contrato de prestação de 
serviços, declaração da empresa 
comprovando o período efetivo de 
atuação e/ou comprovante de 
contribuição previdenciária. 
 
  

4.5 – Considera-se experiência / exercício profissional, toda atividade 

desenvolvida no cargo pleiteado, ocorrida após respectiva conclusão ou 

colação de grau no curso exigido para o exercício do cargo.  
 
 

 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
 

5.1.– Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde o processo seletivo será 

realizado 03 (três) etapas, sendo exercício profissional e Títulos, prova escrita, 

entrevista individual. 
 

1- A entrega do comprovante do exercício profissional e títulos serão no ato da 

inscrição; 
 

2- A prova escrita será realizada no dia 19 de Agosto de 2019, na Secretaria 

Municipal de Educação de 08 às 10 horas. 
 

3- A entrevista Individual será realizada no dia 19 de Agosto de 2019 às 13 

horas, no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

4.4 – Como prestador de serviços. 

 

4.3 – Como Autônomo 

 

4.2 – Em empresa privada 

 

4.1 – Em Órgão Público 

 

ATIVIDADE PRESTADA 
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5.2 – Na avaliação de títulos – Exercício Profissional - será considerado somente o 

tempo de serviço prestado estritamente no cargo pleiteado. 
 
 

 

5.5 – Para os cargos de agente comunitário de saúde, serão pontuadas 03 (três) 

áreas, indicadas no anexo I deste edital. 
 

ÁREAS PONTOS 
I. Exercício Profissional: 1 (um) ponto por cada ano 

até o   limite de 5 (cinco) anos.                      05 

II. II – Prova Escrita  25 
  

III. III – Entrevista Individual 20 
  

 

6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS.  
 

6.1 – Concluído o processo seletivo simplificado, será publicado edital de divulgação 

no átrio da Prefeitura Municipal de Pancas, e no site da Prefeitura Municipal 

de Pancas – www.pancas.es.gov.br e o resumo do edital em jornal de 

circulação local. 
 
 

6.2 – A listagem de classificação dos candidatos aprovados será elaborada por 

ordem de classificação. Havendo empate na classificação final dos candidatos 

aprovados, o critério de desempate, pela ordem, será o seguinte: 

a) Maior pontuação na prova escrita; 
b) Comprovação tempo de serviço em órgãos públicos; 
c) Maior pontuação na entrevista; 
d) O candidato mais idoso.  

 

 

6.3 – A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a 

qualquer tempo, quando solicitado, o atendimento a todos os requisitos e 

condições estabelecidos neste edital; o candidato que não atender, terá sua 

inscrição CANCELADA, sendo ELIMINADO do processo seletivo simplificado. 
 
 

7 – REVISÃO, RECURSOS, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE  
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7.1 – Quando da divulgação do resultado da Homologação das inscrições e das 

avaliações de títulos, serão estabelecidos local, período e horário para que o 

candidato possa ter vista do resultado obtido. 
 

7.2 – Não caberá recurso à avaliação procedida. Entretanto, verificada incorreções 

da comissão de avaliação, estas serão retificadas no momento da vista. 
 

7.3 - Sob hipótese nenhuma será concedida vista à avaliação procedida após o prazo 

previsto no edital. 
 

7.4 – Este processo seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses de acordo 

com a Lei nº 885/2005, a partir da data de homologação e divulgação do 

resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. 
 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES  
 

8.1 – Caberá ao candidato, Quando convocado, apresentar toda documentação 

pessoal e laudo médico a ser expedido por médico do serviço municipal de 

saúde. 
 
 

8.2 – O candidato deverá apresentar os documentos a que se refere o item 8.1 no 

prazo máximo de 2 (dias) dias de sua convocação. 
 
 

8.3 – O não cumprimento do exposto no item 8.2 implicará na eliminação do 

candidato do processo seletivo. 
 
 

8.4 – Correrá por conta do candidato a realização dos exames para emissão do laudo 

médico. 
 
 

8.5 – Os candidatos estão sujeitos ao cumprimento da carga horária determinada no 

presente edital. 
 
 

8.6 – Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas 

neste edital. 
 
 

8.7 – Não poderá se inscrever neste processo seletivo simplificado, o profissional 

que tenha tido seu contrato de trabalho com o Município rescindido nos últimos 

12 meses em decorrência de demissão ou pedido de exoneração motivado por 

processo ou sindicância administrativa. 
 
 

8.8 – O profissional contratado, na forma deste edital, será avaliado em seu 

desempenho pela sua chefia imediata, no prazo de 60 dias do início de suas 

atividades. 
 
 

8.9 – A avaliação do desempenho do profissional contratado na forma deste  

 
 



MUNICIPIO DE PANCAS  
Avenida 13 de Maio, nº 476 – Cento – Pancas – ES 

Tele: (27)3726-1543  
Site: www.pancas.es.gov.br  

 

edital, quando evidenciada a insuficiência de desempenho profissional, 

acarretará a rescisão imediata do contrato, respeitada a legislação vigente. 
 

8.10 - O critério de assiduidade será fundamental na avaliação do desempenho 

profissional. 
 

8.11 - A aprovação deste processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a 

sua contratação, tampouco, qualquer garantia de estabilidade no serviço 

público, garantindo-lhe somente a expectativa de ser contratado seguindo 

rigorosamente a ordem de classificação. 
 
 

8.12 – De acordo com a Legislação Processual Civil Brasileira em vigor, é a Comarca 
de Pancas o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do 
presente processo seletivas simplificado.  

 

8.13 – Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Secretaria 
 

Municipal de Administração, observados os princípios e normas que regem a 

Administração Pública. 
 
 

8.14 – A vaga destinada a Cadastro de Reserva somente será preenchida pelo 

candidato aprovado se caso houver a devida necessidade por motivo de 

Demissão, Licença ou qualquer tipo de afastamento em que o titular do cargo 

der causa, durante a vigência do Processo Seletivo. 
 
 
 
 

 
Pancas, 09 de Agosto de 2019.  

 
 
 

Rachel Zucchetto 
Secretária Municipal de Administração e Planejamento 

Decreto nº 6.473/2017 
 
 
 

Humberto Moulin de Moraes Junior 
Diretor do Departamento de Administração 

Decreto nº 6421/2017
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EDITAL Nº 006/2019  
 

 ANEXO I 
 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
 
 
 

PONTUAÇÃO 
 
 
 
 
 

 

ÁREAS PONTOS 

I – Exercício Profissional  

II – Prova Escrita  

III– Entrevista individual  
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ANEXO II 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos. Sinônimos e 

antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 

substantivo, adjetivo, numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 

emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e 

nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação 

fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de 

três simples. Equação do 1º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, 

superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Resolução de situações-

problema. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios e Diretrizes da implantação do SUS (Lei 

Federal 8080/90). Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde (Ministério da Saúde). O 

Trabalho do Agente Comunitário de Saúde (Ministério da Saúde). O Agente Comunitário de 

Saúde no Controle da Dengue (Ministério da Saúde). Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei Federal n.º 8.069/90). Estatuto do Idoso (Lei Federal n.º 10.741/2003). Lei Federal nº 

11.350, de 05 de Outubro de 2006. Lei Federal nº 13.595, de 05 de Janeiro de 2018. 
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ANEXO III 
 
 
 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº006/2019. 
 
 

 

Ficha de inscrição de inscrição Processo Seletivo para o cargo de: 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
 
 
 

Nome completo:________________________________________________ 

 

CPF: _________________________________________________________ 

 

Endereço: _____________________________________________________ 

 

Complemento: _____ Bairro: _____________________________ 

 

CEP: ___________ - _____ Cidade: ______________________ Estado:___ 

 

Telefones de contato:____________________________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

Declaro estar ciente das condições exigidas para contratação para cargo e a 

submissão às normas expressas no Edital do Processo Seletivo Público N.º 006/2019 

 
 
 
 
 
 

 

Assinatura ___________________________________________________ 


