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CHAMADA PÚBLICA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2019 
 

Edital de Processo Seletivo Simplificado 

para contratação de Agente de Combate à 

Endemias e Agente Comunitário de Saúde, 

por prazo determinado. 
 

A Prefeita Constitucional de Belém/PB, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Lei 

Orgânica do Município, torna público, para o conhecimento dos interessados, o processo 

seletivo simplificado visando à contratação de Agentes Combate à Endemias e Agentes 

Comunitários de Saúde, por prazo determinado para desempenhar funções junto à Secretaria 

Municipal da Saúde, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital. 

 
1. DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO 

 

1.1 Constitui objeto desta Chamada Pública a seleção de candidatos para o preenchimento de 12 vagas 

para Agente Comunitário de Saúde e 03 vagas para Agente de Combate a Endemias, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde - SUS, para contratação imediata, bem como, cadastro de reservas com igual números de 

vagas, nos termos do item 3.1 deste edital, observado o disposto no parágrafo 4º do Art. 198 da 

Constituição Federal, Lei Federal nº 13.595, de 05 de janeiro de 2018, na Lei Municipal nº 02/2003 e nas 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O processo seletivo previsto no item 1.1 será regido por esse edital e realizado pela Prefeitura Municipal 

de Belém, seguindo o cronograma constante nesse edital. 

 

2.2 O processo será para suprimento de vagas de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a 

Endemias. 

 

2.3 O regime de contratação de que trata este processo é Contratação por excepcional interesse público.  

 

2.4 O prazo de validade do processo seletivo simplificado é de 01 (um) ano, contado da data de sua 

homologação, somente podendo ser prorrogado nos termos do Paragrafo único alínea a) do art. 3º da Lei 

Municipal nº 03/2003.   

 

2.5 O processo seletivo simplificado será organizado e executado pela Prefeitura Municipal de Belém, 

inscrita no CNPJ nº 08.928.517/0001-57 com sede na Rua Flávio Ribeiro nº 74, Centro, Belém – PB. 

 

2.6 O processo será executado em duas etapas: 1ª etapa – prova objetiva; 2ª etapa – entrevista.  

 

2.7 O candidato à vaga de Agente Comunitário de Saúde deverá, obrigatoriamente, optar por concorrer às 

vagas de uma única Área de Atuação, relacionadas no Anexo 01, onde deverá estar residindo. A mudança 

de residência do candidato da área de atuação implica em dissolução do vínculo de trabalho. 

 

2.8 O candidato à vaga de Agente de Combate a Endemias deverá, obrigatoriamente optar por concorrer às 

vagas de um único território de atuação, relacionadas no Anexo 01, onde deverá estar residindo, a mudança 

de residência do candidato do território de atuação implica em dissolução do vínculo de trabalho. 
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3. DA DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

 

3.1 Para o presente processo seletivo simplificado o candidato deverá indicar na ficha de inscrição o 

código da área de atuação, conforme a distribuição abaixo, bem como descrito no Anexo 01 - áreas de 

cobertura da UBS e territórios. 

 

 

CÓDIGO 

 

CATEGORIAS 
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Nº DE   

VAGAS 

 

CARGA 

HORÁRIA 

01 
Agente Comunitário 

de Saúde 

Nível médio 

Residir na área da UBS I   
01  

40 horas/semanais 

02 
Agente Comunitário 

de Saúde 

Nível médio 

Residir na área da UBS II   
03 

03 
Agente Comunitário 

de Saúde 

Nível médio 

Residir na área da UBS III   
03 

04 
Agente Comunitário 

de Saúde 

Nível médio 

Residir na área da UBS IV   
01 

05 
Agente Comunitário 

de Saúde 

Nível médio 

Residir na área da UBS V  
01 

06 
Agente Comunitário 

de Saúde 

Nível médio 

Residir na área da UBS VI   
01 

07 
Agente Comunitário 

de Saúde 

Nível médio 

Residir na área da UBS VII   
02 

08 
Agente de Combate a 

Endemias 

Nível médio 

Residir no Território I (áreas do PSF 

III, PSF IV E PSF V)  

02 

09 
Agente de Combate a 

Endemias 

Nível médio 

Residir no Território II (áreas do PSF 

VIII)  

01 

 

 

 

4. DO PERFIL DOS CANDIDATOS 

 

4.1 Poderão concorrer somente pessoas físicas que comprovadamente preencham aos seguintes 

requisitos: 

 

4.1.1 Ter concluído o ensino médio completo;  

 

4.1.1.1 Quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito, poderá ser admitida a contratação 

de candidato com ensino fundamental, obedecendo ao que está previsto na Lei Federal nº 13.595, de 05 de 

janeiro de 2018, no Art 7º, inciso III, § 1º - “poderá ser admitida a contratação de candidato com 

ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo máximo de três 

anos”. 

 

4.1.2 Ter disponibilidade de carga horária semanal de 40 (quarenta horas); 

 

4.1.3 Ter idade mínima de 18 anos; 

 

4.1.4 Ter nacionalidade brasileira; ou, no caso de outra nacionalidade, o candidato deve comprovar 

sua inclusão no Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) com classificação Permanente; 

 

4.1.5 Residir no município em área adscrita (ACS) e território (ACE), conforme Anexo I 
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4.1.6 Em situação de nacionalidade portuguesa, o candidato está amparado pelo estatuto de igualdade 

entre brasileiros e portugueses, com o reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto 

no art. 13 do Decreto nº 70.436 de 18 de abril de 1972. 

 

4.1.7 Gozar de direitos políticos e estar quite com as obrigações eleitorais, bem como não estar 

respondendo processo de natureza criminal e não possuir condenação definitiva nos últimos 05 (cinco) anos; 

 

4.1.8 Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 

 

4.1.9 Estar isento de pendência com tributos ou obrigações com a Receita Municipal. 

 

4.2 Todos os candidatos deverão, no ato de posse: 

 

4.2.1 Ter concluído o curso de formação inicial de ACS e ACE, sob pena de desclassificação e eliminação 

do processo, conforme o item 9.4 deste processo seletivo; 

 

4.2.2 Ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício das funções 

do cargo para o qual concorre; 

 

4.3 Todos os requisitos especificados nos itens anteriores deste título, deverão ser comprovados por meio 

da apresentação de documento original, juntamente com fotocópia, sendo eliminado do Processo Seletivo 

Simplificado aquele que não os apresentar, assim como aquele que for considerado INAPTO nos exames 

médicos pré-admissionais. 

 

4.4 Estar ciente com o que diz a Lei nº 13.595 de 05 de janeiro de 2018 e a Política Nacional de Atenção 

Básica, conforme Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 e outras legislações correlatas. 

  

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO AGENTE COMUNTÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE 

A ENDEMIAS 

 

5.1 São atribuições do ACS, conforme a Leí nº 13.595 de 05 de janeiro de 2018: 

 

I -  a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural; 

 

II - o detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos à suas atribuições, 

para fim exclusivo de controle e planejamento das ações de saúde; 

 

III - a mobilização da comunidade e o estímulo à participação nas políticas públicas voltadas para as áreas 

de saúde e socioeducacional; 

 

IV- a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento: 

a) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpério; 

b) da lactante, nos seis meses seguintes ao parto; 

c) da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura; 

d) do adolescente, identificando suas necessidades e motivando sua participação em ações de educação em 

saúde, em conformidade com o previsto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente); 

e) da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção de saúde e de prevenção de quedas e acidentes 

domésticos e motivando sua participação em atividades físicas e coletivas; 

f) da pessoa em sofrimento psíquico; 

g) da pessoa com dependência química de álcool, de tabaco ou de outras drogas; 

h) da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal; 
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i) dos grupos homossexuais e transexuais, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e 

prevenir doenças; 

j) da mulher e do homem, desenvolvendo ações de educação para promover a saúde e prevenir doenças; 

 

V - realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento: 

a) de situações de risco à família; 

b) de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, por meio de ações de promoção da saúde, de 

prevenção de doenças e de educação em saúde; 

c) do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da população de risco, conforme sua vulnerabilidade e 

em consonância com o previsto no calendário nacional de vacinação; 

 

VI - o acompanhamento de condicionalidades de programas sociais, em parceria com os Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS).  

 

§ 1º No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, 

desde que o Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso técnico e tenha disponíveis os 

equipamentos adequados, são atividades do Agente, em sua área geográfica de atuação, assistidas por 

profissional de saúde de nível superior, membro da equipe:  

 

I - a aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o 

paciente para a unidade de saúde de referência;  

 

II - a medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o 

paciente para a unidade de saúde de referência;  

 

III - a aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o devido 

encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência;  

 

IV - a orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em 

situação de vulnerabilidade;  

 

V - a verificação antropométrica 

 

§ 2º No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, 

são consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde compartilhado com os demais membros da 

equipe, em sua área geográfica de atuação:  

 

I - a participação no planejamento e no mapeamento institucional, social e demográfico;  

 

II - a consolidação e a análise de dados obtidos nas visitas domiciliares;  

 

III - a realização de ações que possibilitem o conhecimento, pela comunidade, de informações obtidas em 

levantamentos socioepidemiológicos realizados pela equipe de saúde;  

 

IV - a participação na elaboração, na implementação, na avaliação e na reprogramação permanente dos 

planos de ação para o enfrentamento de determinantes do processo saúde-doença;  

 

V - a orientação de indivíduos e de grupos sociais quanto a fluxos, rotinas e ações desenvolvidos no âmbito 

da atenção básica em saúde;  

 

VI - o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de ações em saúde;  

 

VII - o estímulo à participação da população no planejamento, no acompanhamento e na avaliação de 

ações locais em saúde. 
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5.2 São atribuições do ACE, conforme Lei nº 13.595 de 05 de janeiro de 2018: 

 

I - desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao 

controle de doenças e agravos à saúde;  

 

II - realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente 

Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica;  

 

III - identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, 

para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável;  

 

IV - divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores 

de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas;  

 

V - realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de 

doenças;  

 

VI - cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de 

prevenção e controle de doenças;  

VII - execução de ações de prevenção e controle de doenças, com a utilização de medidas de controle 

químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;  

 

VIII - execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção 

para prevenção e controle de doenças;  

 

IX - registro das informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS;  

 

X - identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham 

importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais;  

 

XI - mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas 

de intervenção no ambiente para o controle de vetores.  

 

§ 2º É considerada atividade dos Agentes de Combate às Endemias assistida por profissional de nível 

superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica a 

participação:  

 

I - no planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância 

para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação de 

eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações;  

 

II - na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de 

espécimes ou amostras biológicas de animais, para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela 

identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública no Município;  

 

III - na necropsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonoses de relevância para a saúde pública, 

auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais, ou por meio de outros procedimentos 

pertinentes;  

 

IV - na investigação diagnóstica laboratorial de zoonoses de relevância para a saúde pública;  

 

V - na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de 

animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública, em caráter 
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excepcional, e sob a supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde.  

 

§ 3º O Agente de Combate às Endemias poderá participar, mediante treinamento adequado, da execução, 

da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental. (NR)” 

 

 

6. DO VALOR DOS VENCIMENTOS 

 

6.1 O ACS, com carga horária de 40h semanais, terá o vencimento de R$ 1.250,00 e o ACE, com carga 

horária de 40h semanais, terá o vencimento de R$ 1.250,00. 

 

 

7. DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELAS INSCRIÇÕES E REALIZAÇÃO DO CERTAME 

 

7.1 As inscrições serão efetuadas pela Prefeitura Municipal de Belém, através do e-mail: 

inscrição.belem.acs.ace@gmail.com, nos moldes descritos neste Edital e demais normativos expedidos 

pela mesma. 

 

7.2 A divulgação das etapas do processo seletivo se dará pelo site da Prefeitura Municipal de Belém 

www.belem.pb.gov.br 
 

 

8. DAS INSCRIÇÕES 

 

8.1 Antes de inscrever-se, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos 

neste Edital, para o cargo a que pretende concorrer. 

   

8.2 Ao inscrever-se o candidato, deverá indicar na ficha de inscrição (Anexo II), o tipo de vaga (ampla 

concorrência ou portador de necessidade especial) e a área para a qual concorre, sendo de sua inteira 

responsabilidade o correto preenchimento, observando o Quadro de Vagas constante no item 3.1 deste 

Edital. 

 

8.3 As inscrições ocorrerão no período compreendido entre 11 de fevereiro de 2019 a 19 de 

fevereiro de 2019, EXCLUSIVAMENTE de forma presencial no Prédio da Secretaria Municipal de 

Saúde, situada à Rua Feliciano Pedrosa, nº 2001. A taxa de inscrição terá o custo de R$ 30,00 (trinta reais). 

  

8.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital e demais atos da chamada pública. 

 

8.5 A Prefeitura Municipal de Belém não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não 

recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das 

linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

 

8.6 Poderá requerer isenção de pagamento da taxa de inscrição, em conformidade com o Decreto nº 

6.593 de 02 de outubro de 2008, o candidato que estiver inscrito no CadÙnico (Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal) e for membro de família de baixa renda, nos termos do 

Decreto nº 6.135 de 26 de junho de 2007, ou seja, cuja a renda familiar mensal per capita for de até 

meio salário mínimo ou cuja renda familiar mensal seja de até 3 salários. No caso de emprego de 

fraude pelo candidato beneficiado pela isenção inscrição da taxa de inscrição, serão adotados os 

procedimentos indicados no art. 10º, parágrafo único, do Decreto nº 83.936 de 06 de setembro de 1979, 

ficando o candidato imediatamente excluído do processo seletivo simplificado e o Ministério Público será 

comunicado sobre o fato. 

 

http://www.belem.pb.gov.br/
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8.6.1 A isenção mencionada no item 8.6 deverá ser solicitada mediante requerimento pessoal do 

candidato, contendo: indicação do Número de Identificação Social-NIS, atribuído pelo CadÚnico, devendo 

apresentar como comprovação o relatório do CADÚnico, atualizado nos últimos 6 meses que antecedem o 

início da inscrição; e, declaração que atenda a condição de membro de família de baixa renda conforme 

legislação vigente. 

 

8.6.2 A Solicitação de isenção de pagamento da inscrição deverá ser feita pelo próprio candidato no 

período das 8h00 h do dia 11/02/2019 até às 17h00 h do dia 12/02/2019 (Horário local), através do e-mail: 

isencao.belem.acs.ace@gmail.com. 

 

8.6.3 Os candidatos que solicitarem a isenção do pagamento da inscrição deverão encaminhar 

eletronicamente o requerimento pessoal de que trata o item 8.4.1 e os documentos comprobatórios 

digitalizados em formato PDF exclusivamente no e-mail: isencao.belem.acs.ace@gmail.com.  

 

8.6.4 A lista de candidatos com isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição será divulgada 

no dia 14/02/2019, no site oficial da Prefeitura: www.belem.pb.gov.br.  

 

8.7 O prazo recursal,  quanto a listagem dos candidatos isentos, será até às 17h00 (horário local) do 

dia 15/02/2019 exclusivamente através do e-mail: recurso.belem.acs.ace@gmail.com na forma do 

modelo de requerimento de recursos (ANEXO III), tendo como assunto do e-mail: recurso – nome do(a) 

candidato(a). 

 

8.7.1 Os resultados dos recursos que tratam o item 8.6.4 será divulgado no dia 16/02/2019 até as 23h59 

(horário local) através do site oficial da Prefeitura: www.belem.pb.gov.br  

 

8.8 Para efetuar a inscrição os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição (ANEXO II) e 

encaminhar juntamente com as documentações abaixo, em formato PDF em único arquivo; 

 

8.8.1 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais), a ser realizado 

através de depósito identificado ou transferência bancária, apresentando obrigatoriamente comprovante 

contendo o registro do nome do candidato, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, 

Banco do Brasil, Agência 2460-0, Conta Corrente nº 447-2; 

 

8.8.1.1 Não será aceito pagamento de taxa de inscrição via depósito em terminais automáticos (em 

envelope). Também não será aceito comprovante de pagamento no formato AGENDAMENTOS DE 

PAGAMENTO OU AGENDAMENTO DE TRANSFERÊNCIA; 

 

8.8.1.2 Não haverá em hipótese alguma, reembolso do pagamento da taxa de inscrição. 

 

8.8.2 Documentos necessários: Cédula de Identidade (RG), CPF, Título de Eleitor; Comprovante de 

Residência (Caso não esteja no nome do candidato, deve ser apresentado Declaração de residência emitida 

pelo proprietário do imóvel), Certificado de conclusão do ensino médio completo reconhecido pelo MEC. 

No caso de declaração, a mesma deve conter o número de reconhecimento do MEC e emitida com até 30 

(trinta) dias de antecedência da data de inscrição. Será aceita declaração de conclusão emitida pela escola; 

 

8.9 Não será admitida qualquer juntada posterior de documentos; 

 

8.10 Não haverá inscrição condicional ou fora do prazo; 

 

8.11 A inscrição só estará validada após comprovação dos documentos e do pagamento da taxa de 

inscrição. 

 

8.12 A confirmação da inscrição será realizada, após análise da documentação conforme item 8.8, e 

divulgada no site oficial da Prefeitura: www.belem.pb.gov.br, conforme item 16. 

mailto:recurso.belem.acs.ace@gmail.com
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8.13 A ausência de qualquer um dos documentos constantes no item 8.8 será motivo de não homologação 

da inscrição. 

 

8.14 Em caso de dúvidas sobre o processo seletivo simplificado o candidato deverá entrar em contato 

com a comissão, exclusivamente por intermédio do e-mail: duvidas.belem.acs.ace@gmail.com, NÃO 

SENDO RESPONDIDO DÚVIDAS EM OUTRO E-MAIL. 

 
 

9. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

9.1 O processo seletivo simplificado efetivar-se-á em 02 (duas) etapas, sendo a 1ª (primeira) etapa 

composta de prova escrita objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório, a 2ª (segunda) etapa 

será uma entrevista individual. 

 

9.2 Da prova escrita objetiva de múltipla escolha 

 

9.2.1 A 1ª (primeira) etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na aplicação de prova 

escrita, composta por 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha, no formato a, b, c, d, e, com uma 

única alternativa correta, sendo 5 (cinco) questões de português e 15 (quinze) questões sobre conhecimento 

especifico, conforme conteúdo programático (ANEXO 03) desta Chamada Pública. Para esta etapa está 

prevista a pontuação máxima de 100 (cem) pontos. 

 

9.2.2 A prova escrita será aplicada no dia 24/02/2019, das 08h00 às 12h00 (horário local), nas 

dependências da Escola Municipal do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa, conforme previsto 

no cronograma do processo seletivo simplificado descrito no item 16 deste chamamento público. 

 

9.2.3 O candidato deve comparecer ao local da Prova com antecedência mínima de 30 minutos, 

considerando-se o horário oficial da cidade de Belém/PB. Não será permitida a entrada de candidatos, no 

local de realização da prova, após o início da mesma. O candidato deve apresentar-se munido de caneta 

esferográfica em material transparente de tinta azul ou preta, e portando documento oficial de 

identificação original, com foto. Não será aceita cópia do documento de identificação, ainda que 

autenticada. 

 

9.2.4 Durante a realização de prova não será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de livros, manuais, apostilas ou qualquer 

material de pesquisa, aparelhos celulares, máquinas de calcular, relógio, ou qualquer tipo de aparelho 

eletrônico, sendo automaticamente eliminado do processo seletivo simplificado o candidato que for 

surpreendido utilizando-se de um desses meios. 

 

9.2.4.1 Os candidatos não deverão ingressar na sala da realização das provas portando nada além da 

documentação e canetas, sendo vedada a realização do exame portando aparelhos eletrônicos. No caso de 

ingresso nas dependências da sala de realização das provas com aparelhos eletrônicos e bolsas deverão 

estes, serem depositados na mesa (em local apropriado indicado pelos Fiscais) junto aos fiscais de cada 

sala, não recaindo qualquer responsabilidade por tais bens à Comissão ou Fiscais.  

 

9.2.5 O gabarito oficial será divulgado após às 19h:00 do dia 24/02/2019 no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Belém (PMB), no endereço eletrônico: www.belem.pb.gov.br. 

 

9.2.6 Serão considerados aprovados, nesta etapa, os candidatos que acertarem, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) do total das questões das provas, de cada categoria, contemplando as duas áreas de 

conhecimento (português e especifico). O candidato que não alcançar esse percentual estará 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  

 

http://www.belem.pb.gov.br./
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9.2.7 Serão classificados para a segunda etapa (entrevista Individual) os candidatos aprovados com 

maior pontuação, e que estiverem dentro do triplo do número de vagas em cada área (ACS) e território 

(ACE) para a qual (se inscreveram) estiverem concorrendo.  

 

9.2.8 Em caso de empate na última colocação (dentro do critério do item 9.2.7) serão incluídos entre os 

classificados para a segunda etapa todos os candidatos com nota igual à nota do último colocado. 

 

9.2.9 O resultado da primeira etapa será divulgado 26/02/2019 no site oficial da Prefeitura no 

seguinte endereço eletrônico: www.belem.pb.gov.br, seguindo o cronograma do processo seletivo 

simplificado constante no item 16 desta Chamada Pública, data inicial para interposição de recurso. 

 

9.2.10 O resultado final da primeira etapa, após julgamento dos respectivos recursos, será publicado na 

data 28/02/2019 

 

9.3 Da Entrevista Individual 

 

9.3.1 A 2ª (segunda) etapa do processo seletivo, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá 

de uma entrevista individual, podendo o candidato atingir nesta etapa a pontuação máxima de 100 (cem) 

pontos. 

 

9.3.2 As entrevistas serão realizadas nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua 

Feliciano Pedrosa, nº 2001, Centro, Belém/PB, no horário das 08h:h00 as 17h00 do dia 12/03/2019, de 

acordo com relação divulgada no site oficial da PMB: www.belem.pb.gov.br Caso ocorra mudança, essa 

será definida pela Comissão e divulgado previamente através do site oficial da PMB/PB  

 

9.3.3 A Banca Examinadora será composta por dois profissionais da área de saúde. A entrevista versará 

sobre Política de Saúde e o processo de trabalho do ACS ou ACE.  

 

9.3.4 Na entrevista serão avaliados os seguintes critérios: 

 
 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO VALOR 

Conhecimento dos princípios do SUS 25,0 

Conhecimento do trabalho do ACS ou ACE (de acordo com a categoria 

escolhida) 
25,0 

Noções de Epidemiologia e Saneamento dentro do processo de trabalho de 

ACS e ACE 
30,0 

Motivação e Disponibilidade para ser ACS e ACE, com dedicação exclusiva. 20,0 

Total 100,0 

 

 

9.3.5 A nota nesta fase da seleção corresponderá à média da pontuação que for atribuída pelos 

avaliadores com base nos critérios mencionados no item 9.3.4. 

 

9.3.6 O não comparecimento no horário designado para a entrevista implicará na imediata 

eliminação do candidato. 

 

9.3.7 Será considerado aprovado para a próxima etapa os candidatos que atingirem o perfil mínimo de 

50% da pontuação prevista no item 9.3.4. 

 

9.3.8 Essa fase não terá recursos e os avaliadores serão profissionais capacitados para avaliarem os 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/
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candidatos, sendo a entrevista realizada por no mínimo dois avaliadores. 

 

9.4 Do Curso de Formação  

 

9.4.1 Os candidatos classificados na 2ª etapa deverão, obrigatoriamente, realizar o curso de formação 

inicial de no mínimo 40h, ofertados pela Secretária Municipal de Saúde de Belém-PB, de 18 a 22 de março 

de 2019 

 

9.4.2 Os cursistas deverão ter aproveitamento de 100% da Carga Horária do curso e ter comprovação de 

aprovação no mesmo, com a certificação fornecida ao final. 

 

9.4.3 O curso será ofertado a todos os candidatos classificados no processo seletivo simplificado para o 

cargo de ACS e ACE, conforme legislação: LEI Nº 13.595, DE 5 DE JANEIRO DE 2018. 

 

 

10. DA PONTUAÇÃO FINAL 

 

10.1 Para efeito da classificação final, a pontuação obtida pelo candidato será calculada com base no 

somatório de pontos das duas fases e aplicada à média aritmética, sendo essa a nota final, 

 

10.2 O candidato que faltar a qualquer uma das etapas será automaticamente eliminado do processo 

seletivo. 

 

 

11. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

11.1 A classificação final será por categoria profissional e área ou território, em ordem decrescente do 

número de pontos obtidos pelos candidatos, conforme estabelecido no item 10.1 

 

 

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

12.1 Os critérios  de  desempate  só  serão  utilizados  para  os  candidatos  que  estiverem 

competindo, nesta seleção, para as vagas da mesma categoria profissional e área ou território, 

 

12.2 Para a classificação final, em caso de empate, serão aplicados os critérios de desempate abaixo 

discriminados;  

 

12.2.1 Maior pontuação na Prova Objetiva; 

 

12.2.2 Maior pontuação na Entrevista; 

 

12.2.3 Maior pontuação no Curso Inicial; 

 

12.2.4 Candidato que apresentar maior idade, considerando-se ano, mês e dia. 

 

 

13. DOS RECURSOS 

 

13.1 Aos candidatos regularmente inscritos ficam assegurados o direito à interposição de recurso dos 

resultados de classificação das etapas do processo seletivo, no prazo máximo de 24 horas da publicação do 

respectivo resultado, conforme o Cronograma do Processo Seletivo Simplificado constante do item 16 

desta Chamada Pública, através de requerimento padronizado (ANEXO III), direcionado a comissão de 

seleção, através do e-mail: recurso.belem.acs.ace@gmail.com devendo ser: colocado no título nome do 
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candidato e recurso. 

 

13.2  O recurso deverá ser individual, com indicações precisas dos motivos e devidamente fundamentado 

teórica e/ou factualmente, sendo facultada a juntada de comprovação pertinente, 

 

13.3 Serão indeferidos os recursos apresentados em desacordo com o previsto nesta Chamada Pública, 

 

13.4 Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão distribuídos a todos os 

candidatos, independentemente da formulação de recurso. 

 

 

14. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

 

14.1 Todos os resultados serão divulgados no endereço eletrônico: www.belem.pb.gov.br de acordo com o 

cronograma do processo seletivo simplificado constante do item 16 desta Chamada Pública. 

 

 

15. DA CONTRATAÇÂO 

 

15.1 Os candidatos aprovados serão convocados através de comunicado no endereço eletrônico: 

www.belem.pb.gov.br respeitando-se o número de vagas disposto no Item 3.1 e a ordem da classificação 

final, devendo comparecer à data solicitada para fins de efetivação de contratação. 

 

15.2 Na data e horário previstos para contratação, todos os aprovados/classificados convocados deverão 

dirigir-se, obrigatoriamente, à sede da Prefeitura Municipal de Belém, para proceder o referido contrato. 

 

15.3 Para formalização da contratação os candidatos deverão obrigatoriamente entregar os seguintes 

documentos: 

 

15.3.1 Cópia da Cédula de Identidade, Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral, CPF (veja 

item 8.8.2) e Carteira de Reservista para os candidatos do sexo masculino; 

 

15.3.2 Cópia do comprovante de endereço; 

 

15.3.3 Número de conta corrente e agência bancária de titularidade do candidato; 

 

15.3.4 Número de inscrição do PIS ou PASEP;  

 

15.3.5 Termo de Compromisso, a ser assinada no ato da contratação; 

 

15.3.6 Certidões negativas criminais emitidas pelo Poder Judiciário Estadual da Paraíba e pela Justiça 

Federal; 

 

15.4 Certidões negativas de débitos emitidas pela Receita Federal e pela Secretaria Municipal de 

Belém. 

 

15.5 Não será aceita a entrega ou juntada posterior de documentos. 

 

15.6 O candidato convocado (aprovado/classificado) que não comparecer no dia e horário determinado 

pelo subitem 15.1 para formalização da contratação e assinatura do Termo de Compromisso, será 

eliminado desta seleção e perderá, automaticamente, o direito à vaga, sendo convocado outro candidato 

aprovado, de acordo com a ordem de classificação e categoria de núcleo profissional. 
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16. CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

 

Inscrições 11/02/2019 a 

19/02/2019 

Até as 17h00 do 

dia 

19/02/2019 

(horário local) 

 

 

 

(horário local) 

e-mail: 

inscrição.belem.acs.ace@gmail.com 

 

Isenção de pagamento 
11/02/2019  

Até as 17h00 

do dia 

12/02/2019 

(horário local) 

E-mail: 

isencao.belem.acs.ace@gmail.com 

Divulgação da listagem dos candidatos 

com isenção de pagamento  

14/02/2019 

 

Até as17h00 

 

www.belem.pb.gov.br 

Recurso da listagem dos candidatos 

isentos de pagamento 15/02/2019 Até as 17h00 

www.belem.pb.gov.br 

Resultado do recurso da isenção de 

Pagamento 16/02/2019 Até as17h00 
www.belem.pb.gov.br 

Realização da  Primeira  Fase (Prova 

Escrita) 

Escrita Objetiva) 

 

24/02/2019 

 

8h00 as 12h00 

Escola Municipal do Ensino 

Fundamental Anita de Melo Barbosa 
Divulgação do Gabarito  

24/02/2019 
Após às 19h00  

 

 

www.belem.pb.gov.br 

Divulgação do Resultado da Primeira 

Fase – Prova Escrita 

 

 

 

26/02/2019 

 

Até as17h00 

www.belem.pb.gov.br 

Recurso ao Resultado da Primeira Fase 
27/03/2019 Até as17h00 

www.belem.pb.gov.br 

Resultado após recurso 
28/02/2018 Até as17h00 

www.belem.pb.gov.br 

Realização das Entrevistas 
12/03/2019 08h00 as 17h00 

Secretaria Municipal de Saúde – Rua 

Feliciano Pedrosa, nº 2001- Belém/PB 
Divulgação do Resultado dos candidatos 

aprovados /classificados  
14/03/2019 

Até as17h00 www.belem.pb.gov.br 

Curso de Formação 18 a 

22/03/2019 

 Local a ser divulgado 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 As datas previstas ao longo deste Edital, inclusive as do quadro constante item 16 deste Edital, 

poderão ser alteradas, segundo critérios de conveniência e oportunidade, mediante Termo Aditivo 

publicado nos mesmo moldes deste Instrumento. 

 

18.2 Os casos omissos nesta Chamada Pública serão decididos pela Comissão de Processo Seletivo 

Simplificado, responsável pelo certame. 

 

Belém, 07 de fevereiro de 2019. 

 

 

________________________________________________ 

Renata Christinne Freitas de Souza Lima Barbosa 

Prefeita Municipal de Belém-PB 

http://www.belem.pb.gov.br/
http://www.belem.pb.gov.br/
http://www.belem.pb.gov.br/
http://www.belem.pb.gov.br/
http://www.belem.pb.gov.br/
http://www.belem.pb.gov.br/
http://www.belem.pb.gov.br/
http://www.belem.pb.gov.br/
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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 

 

ANEXO I 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS /CÓDIGO - ACS 

 

 

CÓDIGO ÁREA RUAS Nº DE 

VAGAS 

01 PSF I 

Abdias Machado, do nº 04 ao 476 

01 

Aderbal Cruz 

Claúdio Cantalice Viana, do nº 21 ao 313 

Conjunto Novo 

Feliciano Pedrosa 

José Carlos Cruz, do nº 40 ao 80 

Mário Barbosa 

Padre Aprigio 

Projetada do Campo 

Projetada do Hospital  

Santa Helena 

Santo Amaro 

Sitio Picadas 

Travessa Claudio I 

Travessa Claudio II 

Travessa Santa Helena I 

Travessa Santa Helena II 

02 
PSF II (Rua 

Nova) 

Bela Vista  

03 

Independência 

Jorge Rodrigues 

Monte Alegre 

Projetada 

Projetada  2 

Projetada  3 

Projetada  4 

Projetada 5 

Projetada 6 

Projetada 10 

Ramiro Alves 

Rua da Cruz 

São José 

São Pedro 

Sitio Aldeia 

Sitio Baiano 

Sitio Gambá 

Sitio Gameleira 

Sítio Tanque Dantas 

03 
PSF III 

(Tribofe) 

Boa Vista 

03 
Cicero Moura 

Clovis Bezerra 

Feliciano Pedrosa 
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Florânia 

Joana Moura 

João Batista 

João Elpídio Cadó 

Joaquim Rodrigues 

José Américo 

Loteamento H. Cavalcante 

Luiz Gomes 

Praça 6 de Setembro 

Pedro Nobre Sobrinho 

Severino Ismael 

Tomaz Emiliano 

Travessa Boa Vista 

Travessa Severino Ismael 

Virgílio Cruz 

5 de Agosto 

04 PSF IV 

Antônio Alfredo, do nº 90 ao 379 

01 

Antônio Borges de Lima, do nº 29 ao 260 

Bejamim Maranhão, do nº 08 ao 68 

Brasiliano da Costa, do nº 10 ao 630 

Cicero Cardoso, do nº 12 ao 222 

Clovis Bezerra, do nº 422 ao 848 

Feliciano Pedrosa, do nº 1665 ao 2020 

Flávio Ribeiro do nº 243 ao 675 

Francisco Carneiro, do nº 333 ao 395 

João Pessoa, do S/N ao 194 

Joaquim Mendes, do nº 16 ao 182 

Luís Gomes, do nº 200 ao 450 

Nunes Guedes, do nº 32 ao 376 

Pedro Jacó, do nº 59 ao 323 

Primeiro de Maio, do nº 69 ao 311 

Projetada 

Raul Barbosa, do nº 10 ao 131 

Santa Ana, do nº 210 ao 327 

Santo André, do nº 08 ao 54 

São José 

São Luís, do nº 28 ao 31 

Solon de Lucena 

Travessa Santa Ana, do nº 38 ao S/N 

21 de Abril, do nº 16 ao 157  

05 PSF V 

Amélio Carneiro 

01 

Boa Vista, do nº 222 ao 318 

Deocleciano Guedes 

Deputado Antônio d`Vilo Lins, do nº 45 ao 221 

Feliciano Pedrosa, do nº 1046 ao 1068 

Flávio Ribeiro, do nº 04 ao 262 

Gregório Tomaz de Aquino 

Nossa Senhora da Conceição, 

Padre José Tavares, do nº 11 ao 30 

Santa Ana, do nº 13 ao 235 

Santo Antônio, do nº 20 ao 94 e 422 ao 848 

São Joaquim, do nº 121 ao 199 
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São Pedro 

Travessa Nossa Senhora da Conceição, do nº 09 ao 130 

Travessa São Pedro, do nº 07 ao 33 e 56 ao 94 

Vicente Cadó 

19 de Novembro 

06 PSF VI 

Sítio Angelim 

01 

Sítio Camucá 

Sítio Coelho 

Sítio Currais Novos 

Sítio Engenho Gameleira 

Sítio Forquilha 

Sítio Fundão 

Sítio Gameleira 

Sítio Genipapo 

Sítio Grotão 

Sítio Jatobá 

Sítio Lagoa de Serra 

Sítio Lagoa do Curimataú 

Sitio Limeira 

Sítio Pimenta 

Sítio Riacho do Meio 

Sítio Saboeiro 

Sítio Salgado 

Sítio Serrote 

07 PSF VII 

Sítio Açude Grande 

02 

Sítio Baiano 

Sítio Boa Ventura 

Sítio Cafelis 

Sítio Caiçarinha 

Sítio Ladeira de Pedra 

Sítio Maracajá 

Sítio Mufumbo 

Sítio Nica 

Sítio Retiro 

Sítio Serraria 

Sítio Serraria de Baixo 

Sítio Serraria de Cima 

Sítio Suspiro 

Sítio Retiro 

Sítio Tanques 
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DESCRIÇÃO DOS TERRITÓRIOS /CÓDIGO/Nº DE VAGAS - ACE 

 

 

 

CODIGO TERRITÓRIO ÁREAS DO PSF Nº DE 

VAGAS 

08 I 
PSF III; PSF IV; PSF V (ruas conforme descrição dos 

ACS) 
02 

09 II PSF VIII 

R. Padre Apígio 

01 

R. Quadra G 

R. Deputado 

R. Travessa Aderbal Cruz 

R. José Carlos Cruz 

R. São Joaquim, do nº 226 ao 372 

R. Aderbal Cruz, do nº 223 Ao 359 

R. José Carneiro da Costa 

R . São Sebastião, do nº 16 ao 485 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 

 

ANEXO II 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CARGO PRETENDIDO: ACS  ACE  

       CÓDIGO:         Área  ___________ Território _____________ 

 

 

NOME COMPLETO: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: 

TELEFONE:                                                               E-MAIL: 

DATA DE NASCIMENTO:            /               / 

ESTADO CIVIL:                                                                   SEXO: 

NATURALIDADE:                                                                ESTADO: 

ESCOLARIDADE: 

NOME DO PAI: 

NOME DA MÃE: 

RG:                                                    ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

CPF:                                                  CNH Nº:                                         CATEGORIA: 

EXERCE CARGO PÚBLICO?                        QUAL? 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA?      SIM                                         NÃO        

QUAL A ESPÉCIE, GRAU OU NÍVEL DE DEFICIÊNCIA? 

SOLICITOU ISENÇÃO DE TAXA?                                  Nº DO NIS: 

DATA: _____ /_____ /2019    

ASSINATURA: 
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CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 

 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE REQUERIMENTO DE RECURSOS 

 

 
Eu, ________________________________________, portador(a) do CPF:______________,  Identidade: 

___________________ para concorrer a uma vaga no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de ACs 

ou ACE, venho recorrer ____________________________________________(lista de isenção/ 

indeferimento de inscrição/gabarito/resultado da primeira etapa). Os      argumentos      com      os      quais      

contesto      a      referida      decisão      são: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Para fundamentar, essa contestação,  encaminha anexos os seguintes documentos/textos/ referências: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Nestes termos, aguardo deferimento. 

 

 

 

Belém, _______ de _______ de 2019 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E REFERÊNCIAS 
 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ACS 

 

Conhecimentos Específicos: Atribuições do ACS (Lei 13.595/2018), Constituição da República Federativa 

do Brasil (art. 196 a 200), Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017/Política Nacional de Atenção 

Básica, Lei 8.080/90 Sistema Único de Saúde (SUS); Política Nacional de Humanização; Acolhimento na 

Atenção Básica; Política de educação popular em saúde, territorialização em saúde, processo de trabalho 

em equipe, vigilância em saúde, Politica de Promoção à saúde. 

 

Português: Domínio do sistema de escrita e regras ortográficas, conjugação de verbos, acentuação gráfica, 

Fonologia (sílaba, separação de sílabas, classificação das palavras quanto à sílaba, pontuação, uso do 

hífen), significado das palavras (sinônimos e antônimos), plural das palavras. 

 

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ACE 

 

Conhecimentos Específicos: Atribuições do ACE (Lei 13.595/2018), Constituição da República Federativa 

do Brasil (art. 196 a 200), Legislação básica do SUS, Lei 8.080/90 Sistema Único de Saúde (SUS), Noções 

de Epidemiologia e Saneamento, Conhecimentos sobre o Aedes aegypti e arboviroses, Política Nacional de 

Humanização, Acolhimento em Saúde, metodologia de trabalho e intervenção no território, Vigilância em 

Saúde, Educação Popular em Saúde, Politica Nacional de Atenção Básica, Noções básicas de doenças 

infecciosas e parasitárias (prevenção, promoção), Visita domiciliar, Controle de roedores em áreas urbanas; 

Animais Peçonhentos: noções básicas sobre controle, prevenção de acidentes e primeiros socorros; Noções 

de higiene e profilaxia; Cuidado com os alimentos.   

 

 

Português: Domínio do sistema de escrita e regras ortográficas, conjugação de verbos, acentuação gráfica, 

Fonologia (sílaba, separação de sílabas, classificação das palavras quanto à sílaba, pontuação, uso do 

hífen), significado das palavras (sinônimos e antônimos), plural das palavras. 

 

 

 

 

 

 


